Výsledky projednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hluboké Mašůvky konaného dne 8.12.2020 v 18,00 hod.

Usn. č. 1) ZO schvaluje program a jeho rozšíření o body (dle přílohy č. 3 zápisu):
30. Určení zastupitele pověřeného projednáním pořízení změny ÚP obce Hluboké
Mašůvky
Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 8.9.2020.

Usn. č. 3) ZO stanovuje, že odměna za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce, který nastoupil jako náhradník na uvolněné místo zastupitele,
bude poskytována ode dne složení slibu nového zastupitele (náhradníka).

Usn. č. 4)
a)
b)
c)
d)

ZO odvolává z funkce člena finančního výboru zastupitele Miroslava Jelínka.
ZO volí člena finančního výboru zastupitele Pavla Švarce.
ZO volí předsedu kontrolního výboru zastupitele Miroslava Jelínka.
ZO schvaluje, že odměna za výkon uvedených funkcí náleží ode dne přijetí
tohoto usnesení a jejich výše je určena usnesením zastupitelstva č. 20 ze dne
17.12.2019.

Usn. č. 5)
a) ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace, na
rok 2021 v předloženém znění.
b) ZO schvaluje příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky,
příspěvkové organizace, na rok 2021 ve výši 505.000,- Kč a stanovuje jej jako
závazný ukazatel rozpočtu.

Usn. č. 6) ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky,
příspěvkové organizace, na období 2022 - 2023 v předloženém znění.

Usn. č. 7) ZO schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové
organizace, na rok 2021 v předloženém znění.

Usn. č. 8) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru městu Znojmu,
Obroková 1/12, 669 22, Znojmo, IČ 00293881 ve výši 22.650,- Kč na financování
sociálních služeb v ORP Znojmo.
Usn. č. 9) ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- na rok 2021 TJ Sokol
Hluboké Mašůvky, zapsaný spolek, IČ 45670919, Hluboké Mašůvky, na zbudování
vstupní brány k areálu fotbalového hřiště.
Usn. č. 10) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru Základní škole a
mateřské škole, Kravsko, příspěvkové organizaci, IČ 70999708, Kravsko 169, ve výši
1.000,- Kč/ 1 žáka na financování provozu II. stupně v ročnících 6.-9. Základní školy
Kravsko, p.o., tj. 17.000,- Kč.

Usn. č. 11) ZO schvaluje rozpočet obce Hluboké Mašůvky na rok 2021 v předloženém
znění.
Usn. č. 12) ZO schvaluje příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2020.

Usn. č. 13) ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce Hluboké Mašůvky na období
2021 - 2024.
Usn. č. 14) ZO schvaluje záměr podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj z
dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací s názvem
Obnova místní komunikace KOPEC III.
Usn. č. 15) ZO schvaluje záměr podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj z
dotačního titulu DT 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku s názvem Vybudování nového hřiště pro mládež.
Usn. č. 16) ZO schvaluje Spisový řád č. 1/2020 v předloženém znění.
Usn. č. 17) ZO schvaluje Směrnici Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady č.
2/2020 v předloženém znění.
Usn. č. 18) ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1622/5 o výměře cca 103
m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky z důvodu existence věcného břemene el. energie.
Usn. č. 19) ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1188/13, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 45 m2, a části pozemku p.č. 2936,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 11 m2 za minimální
kupní cenu 350,- Kč/m2. Pozemky budou odděleny na základě GP.
Usn. č. 20) ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1188/13, druh pozemku jiná
plocha, o výměře 35 m2, dle GP č. 798-524/2020 označ. p.č. 1188/23,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 1.225,- Kč. Náklady spojené s vkladem do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Usn. č. 21) ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 1563/36 o výměře 598 m2, druh pozemku
zahrada, v k.ú. Hluboké Mašůvky, od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu
25.000,- Kč. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí nese obec.
Usn. č. 22) ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2742/1, druh pozemku ostatní
komunikace, o výměře 10 m2, za účelem užívání pro uskladnění dřeva a kamene,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za nájemné 55,- Kč/rok.
Usn. č. 23) ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. ZN-001030059016/002-ZMES
na zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1572/8 a 2708/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky
ve vlastnictví obce.
Usn. č. 24) ZO souhlasí se zařazením území obce Hluboké Mašůvky do územní
působnosti MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko z.s.

Usn. č. 25) ZO schvaluje změnu usnesení č. 17 písm. c) ze dne 5.5.2020 takto: ZO
pověřuje starostu Zbyňka Freya ke spolupráci s úřadem územního plánování při
pořizování změny č. 1 ÚP Hluboké Mašůvky.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020, č. 8/2020 a č. 9/2020.
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
ZO bere na vědomí Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330056672/001 na
zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky ve vlastnictví
obce.

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.

