Výsledky
Zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného dne 28.6.2022 v 18,00 hod. v sále KD
Usn. č. 1) ZO schvaluje program dle přílohy č. 2 vč. rozšíření o body:
15. Žádost ZŠ Kravsko o finanční příspěvek na provoz MŠ pro děti z Hlubokých
Mašůvek
16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2990
v k.ú. Hluboké Mašůvky, akce s názvem Hl.Mašůvky_Miča: NN příp.kab.smyčka
Usn. č. 2) ZO schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 50.000,- Kč
Základní škole a mateřské škole, Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizaci,
na výmalbu přízemí školy.

Usn. č. 3)
a) ZO schvaluje účetní závěrku obce Hluboké Mašůvky za rok 2021 sestavenou k
31.12.2021.
b) ZO schvaluje závěrečný účet obce Hluboké Mašůvky za rok 2021 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a projednání závěrečného
účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
Usn. č. 4) ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na akci Obnova památek místního významu v Hlubokých Mašůvkách a přijetí
dotace ve výši 49.000,- Kč.
Usn. č. 5)
a) ZO schvaluje Plán financování obnovy kanalizace Hluboké Mašůvky na roky
2022 - 2026.
b) ZO schvaluje zřízení peněžního Fondu obnovy kanalizace v majetku obce
Hluboké Mašůvky.
c) ZO schvaluje statut Fondu obnovy kanalizace v majetku obce Hluboké
Mašůvky.
d) ZO schvaluje jednorázový příděl v roce 2022 do Fondu obnovy kanalizace
ve výši 525.000,- Kč.
Usn. č. 6) ZO schvaluje:
a) zadávací dokumentaci k akci Obnova místních komunikací KOPEC IV
v předloženém znění.
b) alokaci vlastních prostředků na dofinancování akce Obnova místních
komunikací KOPEC IV do rozpočtu roku 2023 (částka podle výsledků veřejné
zakázky).

Usn. č. 7) ZO schvaluje realizaci zakázky Zpracování urbanistické a architektonické
studie pro lokalitu domů č. pop. 10 a 120 Ing. arch. Martinem Navrkalem, Ph.D.
za cenu 148 tis. Kč bez DPH.

Usn. č. 8) ZO neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 361/1 v k.ú. Hluboké
Mašůvky.

Usn. č. 9) ZO
a) neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2715/1 a p.č. 2718 v k.ú. Hluboké
Mašůvky.
b) schvaluje předběžný záměr směny pozemků p.č. 2715/1 a p.č. 2718
v k.ú. Hluboké Mašůvky za pozemky navrhnuté obcí nebo Lesy ČR, které jsou
využitelné pro obec (např. cesty, pozemky využívané obcí ..)

Usn. č. 10) ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k
pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky, na akci s názvem: “H.Mašůvky Vítek: NN
obnova DS”, za cenu 2.000,- Kč bez DPH.
Usn. č. 11) ZO schvaluje úhradu nákladů ZŠ Kravsko na děti docházející do MŠ
v Kravsku v době prázdnin, v první polovině v měsíci srpnu, kdy není v provozu MŠ
v Hlubokých Mašůvkách, ve výši 350,- Kč / měsíc / dítě.

.Usn. č. 12) ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku p.č. 2990 v k.ú. Hluboké Mašůvky, na akci s názvem: “Hl. Mašůvky_Miča:
NN příp.kab.smyčka”, za cenu 2.000,- Kč bez DPH.
.
ZO bere na vědomí zápis ze ZZO ze dne 17.5.2022.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022.
ZO bere na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet Svazku Vodovody a kanalizace
Znojemsko za rok 2021.
ZO bere na vědomí informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných
projektů a o postupu řešení.

