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 5. května 2020 v 18.00 hod.
Usn. č. 1) ZO schvaluje program a jeho rozšíření o body (dle přílohy č. 2 zápisu):
19. Návrh změny územního plánu č. 1
20. Zadávací dokumentace veřejné zakázky Revitalizace údolní Nivy II (mokřadní prvky)
21. Pojistná smlouva JPO
22. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1165/1 o výměře 145 m2v k.ú. Hluboké Mašůvky

Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 25.2.2020.
Usn. č. 3) ZO schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové
organizace, za rok 2019 ve výši 9.473,55 Kč a jeho rozdělení přídělem do rezervního
fondu dle přílohy.

Usn. č. 4) ZO schvaluje aktualizovaný odpisový plán ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky,
příspěvkové organizace, na rok 2020 dle přílohy.
Usn. č. 5) ZO schvaluje cenu stočného pro fakturační období 1.5.2020 - 30.4.2021 ve
výši 40,03 Kč bez DPH.
Usn. č. 6) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 268.800,- Kč v rámci projektu
Oslavy 800 let první písemné zmínky o obci Hluboké Mašůvky z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR.

Usn. č. 7)
a) ZO schvaluje podle čl. IV. odst. 9 směrnice č. 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu přímé zadání veřejné zakázky na Obnovu místních
komunikací KOPEC II firmě COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 za
cenu 980.043,90 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.
b) ZO schvaluje příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru investora na
akci Obnova místních komunikací KOPEC II firmě Kučeřík PROJEKT s.r.o.,
Božice 441, IČ 28293134 za cenu 16.000,- bez DPH.

Usn. č. 8) ZO schvaluje výsledek veřejné zakázky “Prodloužení veřejného vodovodu a
splaškové kanalizace Nivy C” a na základě protokolu o hodnocení nabídek rozhoduje
o zadání zakázky firmě VEJTASA s.r.o., Cyrilometodějská 28, Třebíč a souhlasí
s uzavřením smlouvy na tuto zakázku za cenu 2.772. 601,05 Kč bez DPH.

Usn. č. 9) ZO schvaluje návrh na zrušení předkupního práva obce Hluboké Mašůvky
k pozemku p.č. 1622/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky za finanční náhradu ve výši 100.000,Kč.
Usn. č. 10) ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1568/62, trvalý travní
porost, o výměře cca 108 m2, v k.ú. Hluboké Mašůvky, projednat až po předložení

projektové dokumentace k vybudování sjezdu na pozemek a vyjádření dopravního
inspektorátu k tomuto stavebnímu záměru.

Usn. č. 11) ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2742/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře cca 80 m2 za účelem využití jako oplocená zahrada (pro
uložení dřeva), za minimální nabídkovou cenu 5,- Kč/m2/rok. Náklady s vybudováním
oplocení nese žadatel. Oplocení bude minimálně 1 metr od hranice komunikace a
energetického zařízení.

Usn. č. 12) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2708/20, jiná plocha, ostatní plocha, o
výměře 9 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, za cenu
350,- Kč/m2, tj. celkem 3.150,- Kč. Náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí
nese kupující.

Usn. č. 13) ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2742/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, za
cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 30,- Kč/rok, účel využití: neoplocená zahrádka (údržba
veřejné zeleně - okrašlovacích prvků).
Usn. č. 14) ZO schvaluje pronájem budovy, nacházející se v areálu koupaliště Hluboké
Mašůvky na pozemku p.č. 1164/5 v k.ú. Hluboké Mašůvky, pro provoz občerstvení na
koupališti v sezóně 2020, panu Romanu Ševčíku, bytem Na Vršku 891, 671 71
Hrušovany nad Jevišovkou, IČ 73781002, za cenu 4500,- Kč vč. DPH / měsíc. Nájem na
dobu určitou od 1.6.2020 do 31.8.2020.
Usn. č. 15)
a) ZO schvaluje návrh úpravy dopravního značení v extravilánu obce - omezení
dopravní obslužnosti na lesních cestách, a to v lokalitě
● od Kalvárie po Památník osvobození
● cyklostezka směrem na Plenkovice a na Hájek (“kulaťák”)
dle přiložené situace.

Usn. č. 15)
b) ZO schvaluje - návrh úpravy dopravního značení v intravilánu obce - místa pro
přecházení “Pozor chodci”, na krajské komunikaci (II/361) dle přiložené
situace.

Usn. č. 15)
c) ZO schvaluje návrh úpravy dopravního značení v intravilánu obce - zrcadla a
doplnění vodorovného dopravního značení “Pozor, přednost z prava” a “Max
rychlost 30 km/h” v lokalitě Na Nivách dle přiložené situace.

Usn. č. 16) ZO schvaluje režim provozu veřejného sportoviště za školou Hluboké
Mašůvky takto:
- sportoviště je veřejně přístupné a zdarma
- objekt bude monitorován bezpečnostní kamerou

Usn. č. 17)
a) ZO schvaluje návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Hluboké
Mašůvky s předpokládaným obsahem dle přílohy.

b) ZO schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu obce Hluboké Mašůvky
zkráceným způsobem, pokud nevyplyne ze stanoviska příslušného úřadu
případný požadavek na posouzení vlivu změny č. 1 ÚP Hluboké Mašůvky na
životní prostředí se zpracováním variant řešení.

c) ZO pověřuje zastupitele Ladislava Vaňka ke spolupráci s úřadem územního
plánování při pořizování změny č. 1 ÚP Hluboké Mašůvky.

Usn. č. 18) ZO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce “Mokřadní prvky
v k.ú. Hluboké Mašůvky” s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši
1.963.745,25 Kč bez DPH a pověřuje starostu vyhlášením této veřejné zakázky.

Usn. č. 19) ZO schvaluje pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu a
pojištění úrazu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská 2135/45, Praha 2, za roční pojistné 10.720,- Kč v
předloženém znění.

Usn. č. 20) ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1165/1, ostatní plocha,
neplodná půda, o výměře cca 145 m2 za účelem využití jako oplocená zahrada (pro
uložení dřeva), za minimální nabídkovou cenu 5,- Kč/m2/rok. Náklady s vybudováním
oplocení nese žadatel.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 ve výši 337.300,- Kč.

ZO bere na vědomí informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných
projektů a o postupu řešení.

V Hlubokých Mašůvkách dne

_______________________

Starosta

Zapsala:

Jana Gabrhelová

Místostarosta

_______________________

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.

