Výsledky
ze Zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného dne 14.12.2021 v 18,00 hod. v sále KD
Usn. č. 1) ZO schvaluje program dle přílohy č. 2 vč. rozšíření o body:
24. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (H.Mašůvky_Turčaník:NN
přip.kab.příp.)
25. Rozpočtová opatření č. 8., 9. a 10.

Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 12.10.2021.

Usn. č. 3) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
02/2021 a č. 03/2021 v rámci projektu Výsadba stromů v Hlubokých Mašůvkách se Základní
školou a mateřskou školou, Hluboké Mašůvky, příspěvkovou organizací, a se SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky, v předloženém znění.

Usn. č. 4) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hluboké Mašůvky č. 3/2021, o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v předloženém znění.

Usn. č. 5) ZO neschvaluje v souladu s vyjádřením Ministerstva vnitra návrh obecně závazné
vyhlášky obce Hluboké Mašůvky č. 2/2021, o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Usn. č. 6) 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. 2990 v k.ú. Hluboké Mašůvky, v rámci akce “H.Mašůvky_Drozdová:NN
přip.kab.paprsek” . Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku 2.000,- Kč.

Usn. č. 7) ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 343/5 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hluboké Mašůvky, ve vlastnictví xxxxxxxxxxx, za
pozemek p.č. 2742/48 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hluboké
Mašůvky, ve vlastnictví obce Hluboké Mašůvky. Cena 35,- Kč/m2 u každého pozemku, tj.
směna s finančním vyrovnáním ve výši 1.365,- Kč ve prospěch xxxxxxxx. Náklady spojené s
vkladem do katastru nemovitostí hradí obec.

Usn. č. 8) ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 1567/3 - část označená dle GP č.
988-708/2021 p.č. 1567/6 o výměře 104 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku
p.č. 1608/2 - část označená dle GP č. 989/707/2021 p.č. 1608/2 o výměře 20 m2, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Hluboké Mašůvky, ve vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxx, za pozemek p.č. 3318 o výměře 124 m2, druh pozemku ostatní plocha,
neplodná půda, v k.ú. Hluboké Mašůvky, ve vlastnictví obce Hluboké Mašůvky. Směna bez
finančního vyrovnání. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí obec.

Usn. č. 9) ZO schvaluje prodej pozemku p.č 1568/62 - části označené dle GP
č. 987/706/2021 p.č. 1568/79 o výměře 108 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú.
Hluboké Mašůvky, xxxxxxxxxx, za cenu 38.000,- Kč.
Náklady spojené s návrhem na vklad nese kupující.

Usn. č. 10) ZO schvaluje koupi pozemku p.č. st. 125/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součást tvoří stavba - budova č.pop. 120 - stavba občanského vybavení v Hlubokých
Mašůvkách, stojící na pozemku p.č. st. 125/1 a p.č. st. 560, a pozemku p.č. st. 560,
zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba - budova č. pop. 120 - stavba
občanského vybavení v Hlubokých Mašůvkách, která je součástí pozemku p.č. st. 125/1, vše
v k.ú. Hluboké Mašůvky, se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří zejména
hospodářská budova umístěná ve dvoře a není zapsaná v katastru nemovitostí, a movité
vybavení dle přílohy č. 1 kupní smlouvy, od prodávajícího xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve
výši 7.500.000,- Kč. Splatnost kupní ceny 4 mil. Kč při podpisu kupní smlouvy, část kupní
ceny ve výši 1 mil. Kč maximálně do 31.3.2023, část kupní ceny ve výši 1 mil. Kč maximálně
do 31.3.2024, část kupní ceny ve výši 1 mil. Kč maximálně do 31.3.2025, část kupní ceny ve
výši 500 tis. Kč maximálně do 31.3.2026, a to na základě kupní smlouvy v předloženém
znění.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí nese obec.
Z důvodu možnosti úhrady kupní ceny na splátky schvaluje ZO bezplatné užívání (výpůjčku)
části převáděných nemovitostí a části movitého vybavení, vymezených dle znění v
předloženém návrhu kupní smlouvy, a to po dobu než dojde ze strany obce k úplné úhradě
kupní ceny, a to pouze za účelem užívání pro provoz baru a diskotéky.
K uzavření smlouvy dojde až po výmazu věcného břemene užívání dle výpisu z listu
vlastnictví k předmětným nemovitostem.
Usn. č. 11) ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému
IDS JMK s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3, Brno, kterým se zvyšuje
finanční příspěvek na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na částku 100,- Kč na
1 obyvatele.

Usn. č. 12) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru městu Znojmu, Obroková
1/12, 669 22, Znojmo, IČ 00293881 ve výši 50 % z požadovaných 43.900,- Kč na
financování sociálních služeb v ORP Znojmo.
Usn. č. 13) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru Základní škole a mateřské
škole, Kravsko, příspěvkové organizaci, Kravsko 169 ve výši 10.000,- Kč na
spolufinancování multifunkční učebny přírodních věd.
Usn. č. 14)
a) ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace, na rok
2022 v předloženém znění.
b) ZO schvaluje příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky,
příspěvkové organizace, na rok 2022 ve výši 515.000,- Kč a stanovuje jej jako
závazný ukazatel rozpočtu.

Usn. č. 15) ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky,
příspěvkové organizace, na období 2023 - 2024 v předloženém znění.

Usn. č. 16) ZO schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace,
na rok 2022 v předloženém znění.

Usn. č. 17) ZO schvaluje rozpočet obce Hluboké Mašůvky na rok 2022 v předloženém
znění.

Usn. č. 18) ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Hluboké Mašůvky na období
2023 - 2025 v předloženém znění.

Usn. č. 19) ZO schvaluje příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2021.

Usn. č. 20) ZO schvaluje cenu stočného pro 2022 ve výši 44,61 Kč bez DPH, resp. 49,07 vč.
DPH.
Usn. č. 21) ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněné
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, pro zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 281/1 v
k.ú. Hluboké Mašůvky, v rámci akce “H.Mašůvky_Turčaník:NN přip.kab.příp.” Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za částku 1.000,- Kč.
ZO bere na vědomí petici vyjadřující nesouhlas se záměrem koupě objektu občanské
vybavenosti č.p. 120 (Boomerang).
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hluboké Mašůvky za rok
2021.
ZO bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10.
ZO bere na vědomí informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů
a o postupu řešení.

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.

