Výsledky
ze Zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného dne 13.9.2022 v 18,00 hod. v sále KD
Usn. č. 1) ZO schvaluje program dle přílohy č. 2 vč. změny a doplnění o body:
a. změna bodu č. 6) na znění “Záměr prodeje pozemku p.č. 1587/1 v k.ú. Hluboké
Mašůvky”
b. rozšíření o bod č. 12) Pronájem části pozemku p.č. 281/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky

c. rozšíření o bod č. 13) žádost o dotaci IROP - ZŠ Hluboké Mašůvky - Rekonstrukce
odborných učeben

Usn. č. 2)
a) ZO schvaluje dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky v předloženém znění.
b) ZO schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy a mateřské školy,
příspěvkové organizace.
Usn. č. 3) ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1587/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky.
Usn. č. 4) ZO schvaluje záměr směny části pozemků p.č. 364 o výměře 4 m2 a p.č. 365
o výměře 37 m2 ve vlastnictví xxxxx, Hluboké Mašůvky 40 o celkové výměře 41 m2 za část
pozemku p.č. 2743/5 o výměře 41 m2 ve vlastnictví obce dle přílohy č. 4 zápisu. Náklady na
geometrické oddělení a změnu v katastru nemovitostí ponese obec Hluboké Mašůvky.
Směna za podmínky výmazu zástavního práva z pozemků p.č. 364 a p.č. 365.
Usn. č. 5) ZO schvaluje záměr směny pozemků p.č. 2715/1 o výměře 5528 m2, druh
pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace, pozemku p.č. 2718 o výměře 3787 m2, druh
pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace a pozemku p.č. 641/1 o výměře 16.092 m2,
druh pozemku lesní pozemek, vše v k.ú. Hluboké Mašůvky a ve vlastnictví obce Hluboké
Mašůvky za pozemky p.č. 1569 o výměře 25.105 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č.
629/10 o výměře 166 m2, druh pozemku lesní pozemek - ostatní komunikace, p.č. 629/11 o
výměře 436 m2, druh pozemku lesní pozemek - ostatní komunikace a p.č. st. 310, podíl o
velikosti ⅜, výměra pozemku 125 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú.
Hluboké Mašůvky a ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření s majetkem Lesy
České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové.
Směna s finančním vyrovnáním dle znaleckých posudků, které budou zpracovány Lesy ČR.
Usn. č. 6) ZO schvaluje přímé zadání zakázky Oprava místní komunikace - naproti hasičské
zbrojnici firmě COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Praha, IČ 26177005 za cenu
308.383,45 Kč vč. DPH.
Usn. č. 7) ZO schvaluje změnový list č. 2 pasportu místních komunikací III. třídy
v předloženém znění.
Usn. č. 8) ZO schvaluje realizaci projektu “Zvelebení zahrady u Základní a mateřské školy
Hluboké Mašůvky” tak, jak byl předložen v rámci participativního rozpočtování Spolu tvoříme
Hluboké Mašůvky a je přílohou zápisu.

Usn. č. 9) ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 281/1 o výměře 19,41 m2, druh
pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace, xxxxxxxx, za cenu 500,- Kč/rok.

Usn. č. 10)
a) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků IROP na projekt “Rekonstrukce
odborných učeben v ZŠ Hluboké Mašůvky”.
b) ZO schvaluje přímé zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci, administraci
veřejných zakázek na realizaci projektu a za zpracování žádosti o platbu v rámci
projektu Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Hluboké Mašůvky firmě OPTIMAL
Consulting, s.r.o, Podmolí 23, Znojmo, cena 60.000,- Kč za podání žádosti o dotaci,
4 % ze získané dotace jako odměna v případě získání dotace (cca 320.00,- Kč),
cena 40.000,- Kč za administraci jedné veřejné zakázky v rámci projektu, cena
30.000,- Kč za zpracování žádosti o platbu.

ZO bere na vědomí zápis ze ZZO ze dne 2.8.2022.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022 a č. 7/2022.

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

