ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice
konaného dne 9. 10. 2019 na Obecním úřadě v Mašovicích
Starosta obce zahájil 7. zasedání ZO Mašovice v 17.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1. TECHNICKÝ BOD
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Mašovice a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: MVDr. Libor Jurka, Pelánová Martina, Ištvánek Jaroslav, Ing. Šoba Tomáš, Ing.
Jeřábek Vojtěch, Holcr Antonín, Pfeffer Rostislav
Omluveni: --Nepřítomni: --Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatelkou byla jmenována paní Lenka Chalupská. Starosta konstatoval, že zápis
z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Přítomní byli upozorněni, že zasedání bude nahráváno.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Holcr Antonín, Ištvánek Jaroslav, kteří vyslovili s návrhem
souhlas.
Usnesení č. 1/7/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání ZO pana
Antonína Holcra a pana Jaroslava Ištvánka.
Hlasování č. 1: 5-0-2

Bod č. 2 PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta přenesl návrh programu, včetně nových zařazovaných bodů, který byl členy
zastupitelstva obce schválen.
Usnesení č. 2/7/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje program zasedání ZO Mašovice včetně
doplněných bodů:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu)
2) Program zasedání ZO
3) Darovací smlouva Jednota
4) Darovací smlouva SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mašovice
5) Rozpočtové opatření číslo 3, 4
6) Řád veřejného pohřebiště obce Mašovice
7) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, kterou se ruší vyhláška č. 2/2002 -Hřbitovní
řád pro pohřebiště v působnosti obce Mašovice
8) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, kterou se ruší vyhláška č. 2/2010 – O místním
poplatku ze psů
9) Odvolání redakční rady Mašovického zpravodaje
10) Oslavy výročí založení hasičského sboru
11) Diskuse
Hlasování č. 2: 7-0-0
Bod č. 3 Schválení Darovací smlouvy “Podpora prodejny Jednoty v Mašovicích”
Starosta obce předložil Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru firmě JEDNOTA,
spotřební družstvo, Moravský Krumlov ve výši 50 000 Kč na “Podporu prodejny Jednoty v
Mašovicích”.

Diskuse: 0
Usnesení č. 3/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru firmě
JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov ve výši 50 000 Kč na “Podporu prodejny
Jednoty v Mašovicích”.
Hlasování č. 3: 7-0-0

Bod č. 4 Schválení Darovací smlouvy SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mašovice
Starosta obce předložil Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na činnost pro SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Mašovice ve výši 25 440 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 4/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na
činnost pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mašovice ve výši 25 440 Kč.
Hlasování č. 4: 7-0-0
Bod č. 5 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2019 a 4/2019
Účetní obce předložila starostou obce provedená rozpočtová opatření číslo 3/2019 a 4/2019,
která upravují schválený rozpočet obce.
Diskuse: 0
Usnesení č. 5/7/2019
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření číslo 3/2019 a 4/2019.
Bod č. 6 Řád veřejného pohřebiště obce Mašovice
Starosta předložil ZO k schválení nový Řád veřejného pohřebiště obce Mašovice.
Diskuse: 0
Usnesení č. 6/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Řád veřejného pohřebiště obce Mašovice.
Hlasování č. 6: 7-0-0
Bod č. 7 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, kterou se ruší vyhláška č. 2/2002 Hřbitovní řád pro pohřebiště v působnosti obce Mašovice
Starosta obce předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, kterou se ruší
vyhláška č. 2/2002 - Hřbitovní řád pro pohřebiště v působnosti obce Mašovice
Diskuse: 0
Usnesení č. 7/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, kterou se ruší
vyhláška č. 2/2002 - Hřbitovní řád pro pohřebiště v působnosti obce Mašovice
Hlasování č. 7: 7-0-0
Bod č. 8 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, kterou se ruší vyhláška č. 2/2010 – O
místním poplatku ze psů
Starosta obce předložil ke schválení Obecně závaznou vyhláška obce č. 2/2019, kterou se ruší
vyhláška č. 2/2010 – O místním poplatku ze psů. Jedná se pro obec o nevýznamnou položku v
rozpočtu.
Diskuse: 0
Usnesení č. 8/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, kterou se ruší
vyhláška č. 2/2010 – O místním poplatku ze psů.
Hlasování č. 8: 7-0-0
Bod č. 9 Odvolání redakční rady Mašovického zpravodaje

Starosta sdělil, že odvolává Redakční radu pro vydávání Mašovického zpravodaje z důvodu,
že tato rada měla být zrušena již se zrušením výborů po volbách v roce 2018 a není
k vydávání zpravodaje potřeba. Vedením časopisu jmenuje paní M. Pelánovou.
Diskuse: T. Šoba poděkoval za skvělou práci ostatním členům redakční rady. M. Pelánová
sdělila, že se odvoláním redakční rady nic nemění, že grafickou podobu zajišťuje nyní ona,
korektorkou zůstává p. Bětíková.
Usnesení č. 9/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e odvolání Redakční rady pro vydávání Mašovického
zpravodaje. Starosta jmenuje p. M. Pelánovou vedením zpravodaje.
Hlasování č. 9: 5-2-0

Bod č. 10 Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Mašovice
Starosta navrhl, aby byl zajištěním oslav 120.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů dne
20. 6. 2020 pověřen zastupitel p. Šoba.
Diskuse: T. Šoba sdělil, že s tímto pověřením nesouhlasí, jelikož se o tomto dozvěděl až na
tomto jednání a myslí si, že na zajištění této akce se mělo pracovat již dříve (zejména zajištění
kapel atd.), rovněž nezná plánovaný rozpočet, rozsah akce a nemá potřebné kompetence
k zajištění obslužného personálu celé akce.
Usnesení č. 10/7/2019
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e p. Šoby zajištěním oslav 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Mašovice dne 20. 6. 2020.
Hlasování č. 9: 4-1-2

Bod č. 11 Diskuse
V diskusi bylo projednáváno zastupiteli a místními občany následující:
Lavičky na fotbalovém hřišti, celková rekonstrukce hřiště, oprava rybníku Velkas, odstranění
mostku u čp. 42, zasílání hlášení e-mailem, hluk při pořádání oslav a soukromých kulturních akcí
v sále OÚ, výběrové řízení automobilu SDH, zrušení redakční rady a fungování zpravodaje bez
této rady, návrh na vydání OZV ohledně sekání trávy a hluku o víkendu
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Mašovice v 18.25 hodin.
V Mašovicích dne 15. 10. 2019
Zapsala: Bc. Chalupská Lenka
Starosta: MVDr. Libor Jurka
Ověřovatelé zápisu:

Holcr Antonín
Ištvánek Jaroslav

USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice,
konaného dne 9. 10. 2019 na Obecním úřadě v Mašovicích
Usnesení č. 1/7/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání
ZO p. Antonína Holcra a p. Jaroslava Ištvánka.

Usnesení č. 2/7/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e program zasedání ZO Mašovice.
Usnesení č. 3/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru firmě
JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov ve výši 50 000 Kč na “Podporu prodejny
Jednoty v Mašovicích”.
Usnesení č. 4/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na
činnost pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mašovice ve výši 25 440 Kč.
Usnesení č. 5/7/2019
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření číslo 3/2019 a 4/2019.
Usnesení č. 6/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Řád veřejného pohřebiště obce Mašovice.
Usnesení č. 7/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, kterou se ruší
vyhláška č. 2/2002 - Hřbitovní řád pro pohřebiště v působnosti obce Mašovice.
Usnesení č. 8/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, kterou se ruší
vyhláška č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 9/7/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e odvolání Redakční rady pro vydávání Mašovického
zpravodaje. Starosta jmenuje p. M. Pelánovou vedením zpravodaje.
Usnesení č. 10/7/2019
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e p. Šoby zajištěním oslav 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Mašovice dne 20. 6. 2020.

----------------------------------------MVDr. Libor Jurka - starosta
Ověřovatelé: Holcr Antonín
Ištvánek Jaroslav

----------------------------------------Pelánová Martina – místostarosta

