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 dne 9.6.2020 v 18,00 hod.

Usn. č. 1) ZO schvaluje program a jeho rozšíření o body (dle přílohy č. 2 zápisu):
15. Cenová nabídka zhotovení replik Mašůveckých venuší
16. Cenová nabídka příprava žádosti o dotaci - program EFEKT
17.Majetkové vypořádání části pozemku p.č. 365 pod komunikací obce
Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 5.5.2020.
Usn. č. 3) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč organizaci Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha, IČ 61383198, na provoz krizové linky bezpečí.
Usn. č. 4) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Obnova náměstí u
Pelánova kopečku - část B-parkoviště s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha, kterým se mění cena díla na částku 1.171.309,85 bez DPH.
Usn. č. 5) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Obnova místních
komunikací KOPEC II s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, kterým se
mění cena díla na částku 1.301.683,99 bez DPH.
Usn. č. 6)
a) ZO schvaluje účetní závěrku obce Hluboké Mašůvky za rok 2019 sestavenou k
31.12.2019.

b) ZO schvaluje Závěrečný účet obce Hluboké Mašůvky za rok 2019 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a projednání
závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami a přijetím
nápravných opatření, která jsou přílohou tohoto usnesení.

Usn. č. 7) ZO schvaluje navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky p.o.
o 13.500,- Kč z důvodu zajištění oddělené školní družiny.

Usn. č. 8) ZO schvaluje výsledek veřejné zakázky “Mokřadní prvky k.ú. Hluboké
Mašůvky” a na základě protokolu o hodnocení nabídek rozhoduje o zadání zakázky
firmě KAVYL s.r.o., IČ 49975358, Se sídlem Mohelno 563, Mohelno a souhlasí s
uzavřením smlouvy na tuto zakázku za cenu 1.060.640,60 Kč bez DPH.

Usn. č. 9)
a) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hluboké Mašůvky č. 1/2020, o
místním poplatku z pobytu.
b) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hluboké Mašůvky č. 2/2020, o
místním poplatku ze psů.
c) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hluboké Mašůvky č. 3/2020, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
d) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hluboké Mašůvky č. 4/2020, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
e) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hluboké Mašůvky č. 5/2020, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Hluboké Mašůvky.

Usn. č. 10) ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2742/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 80 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu
5,- Kč/m2/rok, tj. celkem 400,- Kč, účel využití: oplocená zahrada (pro uložení dřeva),
podmínka nájmu: oplocení bude min. 1 metr od hranice komunikace a energetického
zařízení.

Usn. č. 11) ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1165/1 o výměře 145 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, v k.ú. Hluboké Mašůvky, účel využití: oplocená zahrada (pro
uložení dřeva), xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 5,- Kč/m2/rok, tj. 725,- Kč/rok.

Usn. č. 12)
a) ZO neschvaluje záměr směny pozemků parc.č. 1563/84 a části pozemků podél
komunikace za rybníkem ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek
p.č. 2784 ve vlastnictví obce Hluboké Mašůvky.

b) ZO schvaluje záměr koupě pozemků parc.č. 1563/84 ve vlastnictví xxxxxxxx,
parc.č . 1563/78 ve vlastnictví Farming s.r.o., Rybná 24, Staré Město a parc.č.
1563/77 ve vlastnictvíxxxxxxxxxxxx, a části pozemku parc.č. 1563/2 o výměře
cca 263 m2 ve vlastnictví Vxxxxxxxxxxx, za maximální kupní cenu 70,- Kč/m2.

c) ZO schvaluje záměr koupě části pozemků parc.č. 1563/25 až parc.č. 1563/42 v
rozsahu dle přiloženého situačního zákresu geometrického plánu, za kupní
cenu 35,- Kč/m2.

Usn. č. 13) ZO schvaluje cenovou nabídku na zhotovení replik Mašůveckých venuší a
pamětních plaket od Olgy Krulové, IČ 10111522, Hluboké Mašůvky 225 za celkovou
cenu 132.000,- Kč.
Usn. č. 14) ZO schvaluje cenovou nabídku na přípravu a podání žádosti o dotaci z
programu EFEKT na modernizaci veřejného osvětlení od firmy Ekosvětlo s.r.o., Řípov
7, IČ 29003903 za celkovou cenu 97.551,- Kč.
Usn. č. 15)
a) ZO schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 365, části označ. dle GP p.č. 365/2 o
výměře 30 m2 od xxxxxxxxxxxxxx, za cenu 35,- Kč/m2, tj. celkem 1050,- Kč.

b) ZO schvaluje záměr směny pozemku p.č. 365, části označ. dle GP p.č. 365/2 o
výměře 30 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx v ceně 35,- Kč/m2 za pozemky
p.č. 2742/23 o výměře 28 m2 a p.č. 2743/5 o výměře 34 m2 ve vlastnictví obce
Hluboké Mašůvky v ceně 70,- Kč/m2, tj. s finančním vyrovnáním ve prospěch
obce.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 a č. 4/2020.

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.

