Výsledky projednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného dne 23.3.2021 v 18,00 hod. v sále KD

Usn. č. 1) ZO schvaluje program a jeho rozšíření o bod (dle přílohy č. 2 zápisu):
15. Doplnění usnesení - záměr darování pozemků p.č. 2742/58 a p.č. 3382
Jihomoravskému kraji

Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 9.2.2021.

Usn. č. 3)
a) ZO schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu “Výsadba
stromů v Hlubokých Mašůvkách” se Základní školou a mateřskou školou,
Hluboké Mašůvky, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.
b) ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.605,- Kč Základní
škole a mateřské škole, Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizaci, na úhradu
neuznatelných nákladů projektu Výsadba stromů v roce 2021, financovaného
ze Státního fondu životního prostředí.
c) ZO schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250.500,- Kč
Základní škole a mateřské škole, Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizaci, na
předfinancování uznatelných nákladů projektu Výsadba stromů v roce 2021,
financovaného ze Státního fondu životního prostředí, s termínem vrácení
finančních prostředků na účet poskytovatele nejpozději do 31.12.2021.
d) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci se Základní školou a mateřskou školou, Hluboké Mašůvky,
příspěvkovou organizací, v předloženém znění.
e) ZO schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu “Výsadba
stromů v Hlubokých Mašůvkách” se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů
Hluboké Mašůvky, IČ 49440888, v předloženém znění.
f) ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.605,- Kč SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky, IČ 49440888, na úhradu
neuznatelných nákladů projektu Výsadba stromů v roce 2021, financovaného
ze Státního fondu životního prostředí.
g) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky, IČ 49440888, v předloženém
znění.
h) ZO schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250.500,- Kč, SH
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky, IČ 49440888 na
předfinancování uznatelných nákladů projektu Výsadba stromů v roce 2021,
financovaného ze Státního fondu životního prostředí, s termínem vrácení
finančních prostředků na účet poskytovatele nejpozději do 31.12.2021.

i)

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky, IČ
49440888, v předloženém znění.

Usn. č. 4) ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu č.
1/2021 v předloženém znění.

Usn. č. 5) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky na akci
“Hl.Mašůvky_Tomek:NN přip.kab.svod” v předloženém znění. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za 1500,- Kč bez DPH.

Usn. č. 6)
a) ZO schvaluje vítězem veřejné zakázky Obnova veřejného osvětlení v obci
Hluboké Mašůvky firmu ELSPACE s.r.o, IČO 28346629, Řípská 1525/11g, 627 00
Brno za cenu 2.124.937,20 Kč bez DPH.

b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usn. č. 7) ZO schvaluje směnu částí pozemku p.č. 1502/15 označ. dle GP č.
903-34/2021 p.č. 1502/23 o výměře 27 m2 a p.č. 1502/24 o výměře 58 m2, druh
pozemku zahrada, vše v k.ú. Hluboké Mašůvky, zapsané na LV 10001, ve vlastnictví
obce Hluboké Mašůvky za tyto části pozemků:
- část pozemku p.č. 1563/26, druh pozemku zahrada označ. dle GP č. 903-34/2021 p.č.
1563/92, o výměře 4 m2, vše v k.ú. Hluboké Mašůvky,
- část pozemku p.č. 1563/27, druh pozemku orná půda označ. dle GP č. 903-34/2021
p.č. 1563/91 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Hluboké Mašůvky,
- část pozemku p.č. 1563/33, druh pozemku orná půda a část pozemku p.č. 1563/34,
druh pozemku orná půda označ. dle GP č. 903-34/2021 p.č. 1563/90 o výměře 24 m2,
vše v k.ú. Hluboké Mašůvky,
- část pozemku p.č. 1563/35, druh pozemku zahrada a část pozemku p.č. 1563/36, druh
pozemku zahrada označ. dle GP č. 903-34/2021 p.č. 1563/89 o výměře 31 m2, vše v k.ú.
Hluboké Mašůvky,
- část pozemku p.č. 1563/37, druh pozemku orná půda a část pozemku p.č. 1563/38,
druh pozemku orná půda označ. dle GP č. 903-34/2021 p.č. 1563/88 o výměře 20 m2,
vše v k.ú. Hluboké Mašůvky,
vše ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
GP č. 903-34/2021 tvoří přílohu tohoto usnesení.
Směna bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí
nese obec.

Usn. č. 8)
ZO neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2708/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky za
účelem vybudování vyhrazeného parkovacího stání.
ZO souhlasí se změnou povrchu předmětné části pozemku za účelem vybudování
vyhýbacího zálivu jako součást dopravního napojení z pozemku žadatele na místní
komunikaci ve vlastnictví obce.

Usn. č. 9) ZO pověřuje starostu podat technické podmínky pro dopravní automobil
jednotky požární ochrany obce v souladu s podmínkami výzvy Ministerstva vnitra.

Usn. č. 10) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VEJTASA, s.r.o., IČ
27668983, se sídlem Cyrilometodějská 593, Třebíč, kterým se upravuje cena díla k akci
“Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace NIVY C” o vícepráce ve výši
+121.748,- Kč bez DPH a méněpráce -416.283,83 Kč bez DPH, tj. cena díla činí nově
2.478.065,22 Kč.

Usn. č. 11) ZO schvaluje doplnění usnesení č. 10 ze dne 12.11.2019, kterým ZO
schválilo záměr darování pozemků:
p.č. 281/22, o výměře 31 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 426/2, o výměře 17 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 426/3, o výměře 26 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 1188/20, o výměře 12 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 1537/14, o výměře 2 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 2742/57, o výměře 17 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 2742/59, o výměře 75 m², ostatní plocha, silnice
vše v k.ú. Hluboké Mašůvky, obec Hluboké Mašůvky, zapsané u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo, na LV obce Hluboké
Mašůvky číslo 10001.
Účel darování: sjednocení vlastnictví pozemků s vlastnictvím staveb komunikací na
pozemcích umístěných. Stavby komunikací jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje,
o pozemky p.č. 2742/58, o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice a p.č. 3382, o výměře
900 m2, ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Hluboké Mašůvky.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.

ZO bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje na spolufinancování pořízení dopravního automobilu.

ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na vytvoření pracovních míst pro veřejně
prospěšné práce spolufinancovanou z rozpočtu úřadu práce.

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.

