VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ
ze Zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného dne 22.2.2022 v 18,00 hod. v sále KD
Usn. č. 1) ZO schvaluje program dle přílohy č. 2 vč. rozšíření o body:
15. Veřejná zakázka na dodávku el.energie
16. Reprezentační cesta do La Rochelle
17. Zpomalovací prahy v lokalitě Na Nivách
Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 14.12.2021.
Usn. č. 3) ZO schvaluje odpisový plán obce Hluboké Mašůvky na rok 2022.
Usn. č. 4) ZO schvaluje změnu usnesení č. 20 ze dne 14.12.2021 a schvaluje změnu ceny
stočného pro rok 2022 ve výši 45,13 Kč bez DPH, tj. 49,64 Kč vč. DPH.
Usn. č. 5) ZO schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy,
Hluboké Mašůvky, p.o.
Usn. č. 6) ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021 a schvaluje návrh na vyřazení
majetku dle přílohy.
Usn. č. 7) ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru na činnost dobrovolnictví
pro rok 2022 společnosti ADRA, o.p.s., Markova 6, Praha.
Usn. č. 8) ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Obnova místních
komunikací KOPEC III se společností COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Praha, kterým se
snižuje cena díla o 131.445,34 Kč bez DPH.
Usn. č. 9) ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1635/12 o výměře 262 m2 v
k.ú. Hluboké Mašůvky.
Usn. č. 10) ZO schvaluje podání žádostí o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
z následujících dotačních programů:
a) Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2022
- 2023
DT1 - Projektová dokumentace
Výše dotace: Min. 200 000 Kč Max 500 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 30%
b) Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok
2022
Výše dotace: Min. 25 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 30%
c) Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022
DT4 - Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 250 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 50%
DT5 - Obecní knihovny
Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 50 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 50%

d) 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%
e) Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022
Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 50 000 Kč Min. spoluúčast žadatele 50%
Usn. č. 11)
a) ZO souhlasí s provozním režimem koupaliště jako v předchozích letech (pronájem
bufetu a zajištění výběru vstupného nájemcem pro obec), schvaluje zahájení sezóny
2022 od června do srpna a schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor bufetu.
b) ZO mění usnesení č. 13, písm. b) ze dne 17.12.2019, kterým si vyhradilo pravomoc
rozhodovat ve věcech schvalování záměrů pronájmu a pronájmů hmotných
nemovitých věcí tak, že tato vyhrazená pravomoc se netýká rozhodování o záměrech
pronájmu a pronájmech nebytového prostoru bufetu na koupališti, a to z důvodu
flexibilnosti v případě nutnosti změny nájemce při neplnění podmínek nájemní
smlouvy v průběhu sezóny.
Usn. č. 12) ZO pověřuje starostu přípravou zadávací dokumentace k veřejné zakázce na
dodávku elektrické energie a k zajištění organizace veřejné soutěže dle následujících
podmínek:
●
●
●
●

preferovaná forma podání nabídek: elektronickou aukcí
omezení uchazečů na vybrané velké dodavatele
smlouva na určitou
fixní cena energie po dobu dodávky (bez spotové ceny)

Usn. č. 13) ZO schvaluje reprezentační cestu do La Rochelle za účelem spoluúčasti při
slavnostní inauguraci mostu Jean Louis Raduit de Souches a čtvrti Renaissance a schvaluje
úhradu nezbytně účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto cestou (zejm. výdaje na
cestu, stravu a ubytování) pro 1 zástupce Římskokatolické církve a kronikáře obce.

ZO bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření č. 11/2021 a změnu rozpisu rozpočtu č.
1/2022.

ZO bere na vědomí vyúčtování poskytnutých dotací z roku 2021 subjektů TJ Sokol Hluboké
Mašůvky a SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky.

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

