Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10, PSČ 671 52, IČO: 00292770, Tel/fax: 515 255 225, e-mail: info@hlubokemasuvky.cz

Výsledky projednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hluboké Mašůvky konaného 25. února 2020 v 18.00 hod.

Usn. č. 1) ZO schvaluje program a jeho rozšíření o body:
28. udělení čestného občanství děkanu Bartošovi
29. režim provozu koupaliště
30. finanční dar (Tomková)
31. věcný dar (Kratochvílová)
Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 17.12.2019.
Usn. č. 3) ZO schvaluje výsledky inventur za rok 2019 a schvaluje vyřadit z evidence
majetku:
a) rozmetadlo Piast z r. 1996 z důvodu neopravitelné závady,
b) uhlovou brusku z r. 2011 z důvodu neopravitelné závady,
c) vlek jednoosý brzděný z r. 2003 z důvodu neopravitelné závady,
d) hadice B - 4 kusy z r. 1980 a 2013 z důvodu neopravitelné závady,
e) hadice C - 3 kusy z r. 2013 z důvodu neopravitelné závady.
Usn. č. 4) ZO schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy
Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace, kterým se aktualizuje příloha č. 1 (rozsah
majetku k hospodaření příspěvkovou organizací).
Usn. č. 5) ZO schvaluje, že svatební obřady se mohou konat na území obce Hluboké
Mašůvky a to každou sudou sobotu, od května do září. Manželství bude uzavírat starosta
nebo místostarosta obce za přítomnosti příslušného matrikáře. Žádost o uzavření manželství
musí být podána nejméně 30 dní před požadovaným termínem uzavření manželství.
Usn. č. 6) ZO schvaluje výsledky aktualizace stavu komunikací pasportu komunikací obce
Hluboké Mašůvky.
Usn. č. 7) ZO schvaluje závěrečnou zprávu vč. finančního vypořádání poskytnuté dotace ve
výši 200.000,- Kč TJ Sokol Hluboké Mašůvky.
Usn. č. 8) ZO neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti DC Adra Znojmo, Dolní
Česká 13, 669 02 Znojmo na financování rozvoje dobrovolnictví v roce 2020.
Usn. č. 9) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 79.379,- Kč za období těžby
IV.čtvrtletí 2017 - 4.čtvrtletí 2018 v důsledku kůrovcové kalamity a sucha u Ministerstva
zemědělství podle podmínek dotačního programu.
Usn. č. 10) ZO schvaluje podání žádostí na výsadbu 15 stromů z Národního programu
Životního prostředí u poskytovatele dotace - Státního fondu ŽP.

Usn. č. 11) ZO schvaluje podání žádostí na Podporu udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v JMK v roce 2020, dále na Podporu
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK na období 2017 - 2020, dále z Programu
rozvoje venkova JMK na úroky z úvěru na výstavbu kanalizace pro rok 2020, a dále z
Programu rozvoje venkova JMK na výdaje na rozvoj obecních knihoven pro rok 2020 a
pověřuje starostu k případnému uzavření odpovídajících smluv.
Usn. č. 12) ZO schvaluje žádost o zařazení Mlynářské stezky mezi podporované trasy v
rámci JMK.
Usn. č. 13) ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2708/20, ostatní plocha, o výměře
9 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky za minimální kupní cenu 350,- Kč/m2.
Usn. č. 14) ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1568/62, trvalý travní porost,
o výměře cca 100 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky dle předložené zastavovací studie.
Usn. č. 15) ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2742/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky za minimální cenu 0,50 Kč/m2/rok, za
účelem využití jako zahrada.
Usn. č. 16) ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 426/1 o výměře 58 m2 v k.ú. Hluboké
Mašůvky, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, za cenu 10,- Kč/m2/rok, účel využití: oplocený dvorek.
Usn. č. 17) ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1635/12, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 84 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, za cenu 1,- Kč/m2/rok,
účel využití: zahrádka.
Usn. č. 18)
a) ZO schvaluje vybudování inženýrských sítí (veřejného vodovodu a kanalizace) na
pozemku p.č. 1655/23 v k.ú. Hluboké Mašůvky (lokalita Nivy C) v termínu nejdéle do
31.12.2021.
b) ZO pověřuje starostu přípravou vyhlášení veřejné zakázky na investiční akci
vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě Nivy C.
Usn. č. 19) ZO schvaluje přijetí věcného daru od Rodičovského sdružení při ZŠ Hluboké
Mašůvky pro Základní a mateřskou školu, Hluboké Mašůvky, příspěvkovou organizaci, v
hodnotě 31.404,- Kč.
Usn. č. 20) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci
“H.Mašůvky_Dvořák:NN příp.kab.paprsek” na pozemku p.č. 1655/23 v k.ú. Hluboké
Mašůvky a to úplatně za částku 1.000,- Kč bez DPH.
Usn. č. 21) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci
“H.Mašůvky_Blaha:NN příp.kab.příp.” na pozemku p.č. 2990 v k.ú. Hluboké Mašůvky a to
úplatně za částku 1.700,- Kč.
Usn. č. 22) ZO schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora stavby
Obnova náměstí u Pelánova kopečku - Parkoviště s Kučeřík PROJEKT s.r.o., Božice 441, IČ
28293134 za cenu 16.000,- bez DPH.

Usn. č. 23) ZO schvaluje zbudování požárního nadzemního hydrantu u budovy Hasičské
zbrojnice.
Usn. č. 24) ZO uděluje čestné občanství děkanovi Mons. Jindřichu Bartošovi z
Římskokatolické farnosti Znojmo.
Usn. č. 25) ZO souhlasí s provozním režimem koupaliště jako v předchozích letech
(pronájem bufetu a zajištění výběru vstupného nájemcem pro obec), schvaluje zahájení
sezóny 2020 od června do srpna a schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor bufetu.
Usn. č. 26) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč paní Stanislavě
Tomkové, dosavadní účetní obce, jako poděkování k odchodu do důchodu.
Usn. č. 27) ZO schvaluje poskytnutí věcného daru v podobě obrazu v hodnotě do 3.000,- Kč
paní Aleně Kratochvílové, dosavadní ředitelce ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, jako poděkování
k ukončení pracovního poměru.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/ 2019 ve výši 2.887.700,- Kč.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/ 2020 ve výši 782.483,- Kč.
ZO bere na vědomí, že ředitelem Základní a mateřské školy Hluboké Mašůvky, příspěvkové
organizace, byl jmenován Mgr. Pavel Čopf na základě výsledků konkurzního řízení.
ZO bere na vědomí uzavřenou plánovací smlouvu mezi obcí Hluboké Mašůvky a stavebníky
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ZO bere na vědomí informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů
a o postupu řešení.

V Hlubokých Mašůvkách dne

3.3.2020

Starosta

Místostarosta

Zapsala:

Jana Gabrhelová

_______________________

Ověřil:

Andrea Hellmanová

_______________________

Martin Joura

_______________________

Pozn.: osobní údaje byly v usnesení anonymizovány z důvodu ochrany dle nařízení EU o ochraně
osobních údajů, tzv. GDPR. Originál usnesení je k nahlédnutí na Obecním úřadě Hluboké Mašůvky.

