Výsledky
ze Zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného dne 21.9.2021 v 18,00 hod. v sále KD
Usn. č. 1) ZO schvaluje program (dle přílohy č. 2 zápisu)

Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 20.7.2021.

Usn. č. 3) ZO schvaluje uložení chráničky v celém úseku opravovaného chodníku jako
vícepráce akce Obnova MK KOPEC III dle cenové nabídky v částce 88 844,25 Kč vč.
DPH.

Usn. č. 4)
a) ZO ruší usnesení č. 9 z VZZO dne 8.12.2020
b) ZO souhlasí s realizací projektu “Rekonstrukce oplocení hřiště včetně vjezdové
brány, vytvoření míst na sezení vedle střídaček” podpořeného z dotace JMK
c) ZO schvaluje spolufinancování projektu “Rekonstrukce oplocení hřiště včetně
vjezdové brány, vytvoření míst na sezení vedle střídaček” ve výši 68 000 Kč
tvořící vlastní podíl žadatele
d) ZO souhlasí s realizací projektu “Regenerace travnaté plochy a osazení
sedaček na tribunách” realizátorem TJ Sokol Hluboké Mašůvky
e) ZO schvaluje spolufinancování projektu “Regenerace travnaté plochy a
osazení sedaček na tribunách” ve výši 86 000 Kč tvořící vlastní podíl žadatele,
v případě schválení dotace na tento projekt Národní sportovní agenturou.

Usn. č. 5) ZO schvaluje záměr svěření majetku “Prodloužení veřejného vodovodu
v lokalitě NIVY C, v pozemku p.č. 1635/11, 1655/20, 1655/23 a p.č. 2761/3 v k.ú. Hluboké
Mašůvky” k hospodaření Svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Usn. č. 6) ZO schvaluje záměr svěření majetku “Prodloužení veřejného vodovodu
v lokalitě k ZD v pozemcích p.č. 3106 a p.č. 2726/10 v k.ú. Hluboké Mašůvky,
kolaudační souhlas ze dne 17.3.2021, číslo jednací MUZN 45557/2021” k hospodaření
Svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Usn. č. 7) ZO neschvaluje záměr prodeje budovy č.e. 7 na pozemku p.č. st. 333 vč.
pozemku a části pozemku p.č. 281/1.

Usn. č. 8) ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2742/10 o výměře cca 47
m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky.

Usn. č. 9) ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1502/15 o výměře cca 140
m2, ani cca 661 m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky.

Usn. č. 10) ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 513/68 o výměře cca 300
m2 v k.ú. Hluboké Mašůvky.

Usn. č. 11) ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2742/42 o výměře 96 m2 v k.ú.
Hluboké Mašůvky, minimální cena 350 Kč/m2. Náklady spojené s návrhem na vklad
nese kupující.

Usn. č. 12) ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2742/10 o výměře cca 4 m2
v k.ú. Hluboké Mašůvky, minimální cena 350 Kč/m2. Části pozemků budou
geometricky odděleny. Náklady spojené s oddělením pozemků a návrhem na vklad
nese kupující.

Usn. č. 13) ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1568/62 o výměře 108 m2
v k.ú. Hluboké Mašůvky, minimální cena 350 Kč/m2. Náklady spojené s oddělením
pozemků a návrhem na vklad nese kupující.

Usn. č. 14) ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch oprávněné EG.D, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, pro zřízení věcného
břemene v pozemku p.č. 2742/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky, v rámci akce
“Hl.Mašůvky_Oliva:NN přip.kab.svod”. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
částku 2000,- Kč.

ZO bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření č. 6/2021 a č. 7/2021.

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

