ZÁPIS
o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice
konaného dne 1. 9. 2020 na Obecním úřadě v Mašovicích
Starosta obce zahájil 12. 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. Jurka Libor, Pelánová Martina, Ištvánek Jaroslav, Ing. Šoba Tomáš, Holcr
Antonín, Ing. Jeřábek Vojtěch, 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.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Pfeffer Rostislav, Ištvánek Jaroslav, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/12/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání ZO
pana Rostislava Pfeffera, Jaroslava Ištvánka
Hlasování: 7-0-0
Bod č. 2 PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta přenesl návrh programu, včetně nově navržených bodů 12)-14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu)
Program zasedání ZO
Rozpočtové opatření číslo 3-5/2020
Schválení členství ve Sdružení místních samospráv ČR, z. s. Zlín, IČ 75130165
Schválení zařazení území do působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na 2021-2027
Poskytnutí daru - Jednota Mašovice
Poskytnutí daru - hasiči
Nákup pozemků - p.č. 2954, p.č. 2955,p.č. 1440/19,p.č. 1440/20, p.č. 1440/21, p.č. 35/2
p.č. 1439/77, p.č. 2961
9) Ceník hřbitovních služeb od 1. 1. 2021
10) Schválení znění nájemní smlouvy pro hrobová místa – od 1. 1. 2021
11) Schválení výsledku výběrového řízení na zakázku „Pump park Mašovice“
12) Schválení projektu revitalizace prostoru Křižanka
13) Prodeje a směny obecních pozemků
14) Diskuse
Usnesení č. 2/12/2020
Hlasování č. 2: 7-0-0

Bod č. 3 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-5/2020
Účetní obce předložila ke schválení starostou obce provedené rozpočtové opatření číslo
3-5/2020.
Diskuse: 0
Usnesení č. 3/12/2020

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření číslo 3/2020, 4/2020,
5/2020.
Hlasování č. 3: 7-0-0

Bod č. 4 Schválení členství ve Sdružení místních samospráv ČR, z. s. Zlín, IČ 75130165
Starosta obce přednesl návrh na schválení členství ve Sdružení místních samospráv ČR, z. s.
Zlín, IČ 75130165.
Diskuse: 0
Usnesení č. 4/12/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e přistoupení obce Mašovice do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a
u k l á d á starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
Hlasování č. 4: 7-0-0
Bod č. 5 Schválení zařazení území do působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na 20212027
Starosta přednesl návrh zařazení území do působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na 20212027.
Usnesení č. 5/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zařazení území do působnosti MAS Znojemské vinařství,
z.s. na 2021-2027.
Hlasování č. 5: 7-0-0
Bod č. 6 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. 6/12/2020
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. 6: 7-0-0
Bod č. 7 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, IČ 45657564 ve výši 11 113 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 7/12/2019
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, IČ 45657564 ve výši 11 113 Kč.
Hlasování č. 4: 7-0-0
Bod č. 8 Nákup pozemků - p.č. 2954, p.č. 2955,p.č. 1440/19,p.č. 1440/20, p.č. 1440/21, p.č.
35/2, p.č. 1439/77, p.č. 2961
Starosta obce předložil ke schválení nákup pozemků v obci Mašovice, k. ú. Mašovice u
Znojma
p.č. 2954
7 m2 ostatní plocha
p.č. 2955
9 m2 ostatní plocha

p.č. 1440/19 22 m2 ostatní plocha
p.č. 1440/20 19 m2 ostatní plocha
p.č. 1440/21 22 m2 ostatní plocha
p.č. 35/2
57 m2 zahrada
p.č. 1439/77 59 m2 ostatní plocha
p.č. 2961
13 m2 ostatní plocha
Jedná se o výkup pozemků pod obecními chodníky před č.p. 90 po č. p. 99, před č.p. 50 a pod
obecní komunikací před č. p. 136 a č.p. 137. Výkupní cena byla stanovena na 50 Kč/m2.
Diskuse: 0
Usnesení č. 8/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e nákup pozemků - p.č. 2954, p.č. 2955,p.č. 1440/19,p.č.
1440/20, p.č. 1440/21, p.č. 35/2, p.č. 1439/77, p.č. 2961 v k. ú. Mašovice u Znojma za cenu
50 Kč/m2.
Hlasování č. 8: 7-0-0

Bod č. 9 Ceník hřbitovních služeb od 1. 1. 2021
Starosta obce předložil ke schválení ceník hřbitovních služeb. Cena pronájmu hrobového
místa činí 30 Kč/m2/rok (25 Kč/m2 za služby a 5 Kč/m2 za nájem).
Diskuse: 0
Usnesení č. 9/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Ceník hřbitovních služeb od 1. 1. 2021.
Hlasování č. 9: 7-0-0
10) Schválení znění nájemní smlouvy pro hrobová místa – od 1. 1. 2021
Starosta obce předložil ke schválení znění nájemní smlouvy pro pronájem hrobových míst na
hřbitově v Mašovicích od 1. 1. 2021. Smlouvy se budou uzavírat na dobu 10 let.
Diskuse: 0
Usnesení č. 10/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e znění nájemní smlouvy pro pronájem hrobových míst na
hřbitově v Mašovicích od 1. 1. 2021. Smlouvy budou uzavírány na dobu 10 let.
Hlasování č. 10: 7-0-0
11) Schválení výsledku výběrového řízení na zakázku „Pump park Mašovice“
Starosta předložil ke schválení výsledek výběrového řízení pro zakázku s názvem „Pump park
Mašovice“. Byly osloveny celkem 3 firmy. Nabídku předložila pouze jedna firma – Dirty
Parks s.r.o., Jičín, ve výši 1 675 333 Kč vč. DPH.
Diskuse: 0
Usnesení č. 11/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení pro zakázku s názvem
„Pump park Mašovice“ a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem.
Hlasování č. 11: 7-0-0
12) Schválení projektu revitalizace prostoru Křižanka
Člen zastupitelstva pan Šoba předložil návrh na vypracování projektu na revitalizaci prostoru
Křižanka.
Diskuse: Starosta sdělil, že zpracování projektu je předběžně fdojednáno.
Usnesení č. 12/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vypracování projektu na revitalizaci prostoru Křižanka
Hlasování č. 12: 7-0-0
13) Prodeje a směny obecních pozemků
Člen zastupitelstva pan Šoba předložil návrh, aby byla finančním výborem obce vypracována

metodika ocenění obecních pozemků, určených pro prodej či směnu.
Diskuse: 0
Usnesení č. 13/12/2020
Zastupitelstvo obce u k l á d á finančnímu výboru obce vypracovat metodiku a doporučit
procesní postupy pro prodeji či směně obecních pozemků, tak aby došlo ke zrychlení
vyřizování žádostí od občanů.
Hlasování č. 13: 7-0-0
11) Diskuse
paní S.F. – úprava cesty za zahradami směrem k rybníku Velkas
pan P. V. – jak je připraven hasičský sbor na koronavirus
- požaduje reklamaci nekvalitního asfaltového povrchu před č. p. 45 (asfalt prorůstá
trávou) a špatně vyspádované plochy – voda zatéká do RD
pan T.Š – informace ohledně zhotovení projektu na osvětlení kostela sv. Jana Křtitele, opravy
místní komunikace Mašovice – Citonice, jak je daleko projekt na výstavbu podkroví na
obecním úřadě
pan L.J. – informace ohledně výstavby informačního a odpočinkového centra na fotbalovém
hřišti (výstavba pergoly, umístění laviček a hřištních prvků)
paní E.V – upozornila na nepořádek v prostoru mašovického lomu
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Mašovice v 17.35 hodin.
V Mašovicích dne 1. 9. 2020

Zapsala: Bc. Chalupská Lenka
Starosta: MVDr. Libor Jurka
Ověřovatelé zápisu: Pfeffer Rostislav
Ištvánek Jaroslav

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice,
konaného dne 1. 9. 2020 na Obecním úřadě v Mašovicích
Usnesení č. 1/12/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání
ZO p. Rostislava Pfeffera a pana Jaroslava Ištvánka.

Usnesení č. 2/12/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e program zasedání ZO.
Usnesení č. 3/12/2020
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření číslo 3/2020, 4/2020,
5/2020.
Usnesení č. 4/12/2020
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e přistoupení obce Mašovice do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a u k l á d á starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 5/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zařazení území do působnosti MAS Znojemské vinařství,
z.s. na 2021-2027.
Usnesení č. 6/12/2020
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. 7/12/2019
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, IČ 45657564 ve výši 11 113 Kč.
Usnesení č. 8/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e nákup pozemků - p.č. 2954, p.č. 2955,p.č. 1440/19,p.č.
1440/20, p.č. 1440/21, p.č. 35/2, p.č. 1439/77, p.č. 2961 v k. ú. Mašovice u Znojma za cenu 50
Kč/m2.
Usnesení č. 9/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Ceník hřbitovních služeb od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 10/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e znění nájemní smlouvy pro pronájem hrobových míst na
hřbitově v Mašovicích od 1. 1. 2021.

Usnesení č. 11/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení pro zakázku s názvem
„Pump park Mašovice“ a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem.
Usnesení č. 12/12/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vypracování projektu na revitalizaci prostoru Křižanka.
Usnesení č. 13/12/2020
Zastupitelstvo obce u k l á d á finančnímu výboru obce vypracovat metodiku a doporučit
procesní postupy při prodeji či směně obecních pozemků, tak aby došlo ke zrychlení vyřizování žádostí občanů.
V Mašovicích 1. 9. 2020
Starosta: MVDr. Libor Jurka
Ověřovatelé: Pfeffer Rostislav
Ištvánek Jaroslav

