Výsledky projednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hluboké Mašůvky konaného dne 9.2.2021 v 18,00 hod.

Usn. č. 1) ZO schvaluje program a jeho rozšíření o body (dle přílohy č. 2 zápisu):
17. Vyúčtování poskytnuté dotace od Římskokatolické farnosti Hl.Mašůvky
18. Pořízení ozonového generátoru
19. Věcný dar Nemocnici Znojmo
20. Prominutí vybraných místních poplatků v roce 2021
Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 8.12.2020.

Usn. č. 3) ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020 a schvaluje návrhy na
vyřazení majetku dle přiložených návrhů č. 1 - č. 4.
Usn. č. 4) ZO schvaluje odpisový plán obce Hluboké Mašůvky na rok 2021
v předloženém znění.

Usn. č. 5) ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti ADRA, o.p.s.,
Markova 6, Praha, na podporu dobrovolnictví v roce 2021.

Usn. č. 6) ZO neschvaluje žádost o připojení pozemků p.č. 3381 a p.č. 3380 na
kanalizaci, a to s ohledem na finanční závazky vyplývající z investičních akcí do lokalit
K ZD, Nivy C a stavu místních komunikací.

Usn. č. 7) ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2052/2, 2052/3, 2052/4 a 2052/5
v k.ú. Hluboké Mašůvky.

Usn. č. 8) ZO schvaluje záměr směny částí pozemku p.č. 1502/15 o výměře 85 m2
v k.ú. Hluboké Mašůvky ve vlastnictví obce Hluboké Mašůvky za části pozemků p.č.
563/38, 1563/37, 1563/36, 1563/35, 1563/34, 1563/33, 1563/27, 1563/26 o celkové výměře
85 m2 v soukromé vlastnictví. Směna bez finančního vyrovnání. Části pozemků budou
geometricky odděleny. Náklady spojené s oddělením pozemků a návrhem na vklad
nese obec.

Usn. č. 9) ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 1563/84 o výměře 26 m2, druh pozemku
orná půda, v k.ú. Hluboké Mašůvky, od xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 11.050,- Kč.
Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí nese obec.

Usn. č. 10) ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 1563/77 o výměře 18 m2, druh pozemku
orná půda, v k.ú. Hluboké Mašůvky, od xxxxxx, za kupní cenu 7.650,- Kč. Náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí nese obec.

Usn. č. 11) ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1188/13 a části pozemku p.č. 2936,
označ. dle GP p.č. 1188/24 o výměře 35 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 12.250,- Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad
nese kupující.

Usn. č. 12) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
ZN-001030057804/003-ELSP na akci “Hl. Mašůvky-Čírtek:NN přip.kab.svod”
k pozemkům p.č. 1642/4, p.č. 1642/5 a p.č. 2710/2 v k.ú. Hluboké Mašůvky ve prospěch
společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za cenu 3.000,- Kč bez DPH.

Usn. č. 13) ZO schvaluje podání žádostí o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
z následujících dotačních programů:
a) Podpora rozvoje venkova JMK 2021
DT4 - Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 250 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 50%
b) Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých
lyžařských tratí
DT1 - Čistota cyklistických komunikací
Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 70 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 30%
c) Podpora památek místního významu
Výše dotace: Min. 20 000 Kč Max. 50 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 50%

Usn. č. 14) ZO souhlasí s provozním režimem koupaliště jako v předchozích letech
(pronájem bufetu a zajištění výběru vstupného nájemcem pro obec), schvaluje
zahájení sezóny 2021 od června do srpna a schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor bufetu.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 a č. 11/2020.
ZO bere na vědomí předložené vyúčtování poskytnuté dotace od Římskokatolické
farnosti Hluboké Mašůvky.
ZO bere na vědomí pořízení ozonového generátoru GREY 30000 za cenu 21 550 Kč vč.
DPH a jeho zapůjčení SDH Vranovská Ves pro podporu boje proti COVID-19.
ZO bere na vědomí poskytnutí věcného daru - tiskárny Nemocnici Znojmo.
ZO bere na vědomí, že Obecní úřad v Hlubokých Mašůvkách promine pro rok 2021
místní poplatky za užívání veřejného prostranství - za umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování služeb nebo prodeje, za umístění zařízení
lunaparků, cirkusů a obdobných atrakcí a za užívání veřejného prostranství pro
reklamní akce, vybírané podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
ZO bere na vědomí, že Obecní úřad v Hlubokých Mašůvkách promine pro rok 2021
místní poplatky z pobytu, vybírané podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o
místním poplatku z pobytu.

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

V Hlubokých Mašůvkách dne

18.2.2021

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.

