ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice
konaného dne 24. 4. 2019 na Obecním úřadě v Mašovicích
Starosta obce zahájil 4. zasedání ZO Mašovice v 18.00 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.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Holcr Antonín, Jeřábek Vojtěch, kteří vyslovili s návrhem
souhlas.
Usnesení č. 1/4/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání ZO pana
Antonína Holcra a pana Vojtěcha Jeřábka.
Hlasování č. 1: 5-0-2

Bod č. 2 PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta přenesl návrh programu, který byl členy zastupitelstva obce schválen.
Usnesení č. 2/4/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje program zasedání ZO Mašovice:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu)
2) Program zasedání ZO
3) Směna pozemků SNPP x obec Mašovice
4) Účetní závěrka PO ZŠ Mašovice za rok 2018
5) Schválení a rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ Mašovice za rok 2018
6) Účetní závěrka Obce Mašovice za rok 2018
7) Návrh závěrečného účtu obce Mašovice za rok 2018
8) Informace o investičních akcích obce, připravovaných a probíhajících veřejných
zakázkách
9) Schválení výběrového řízení “Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mašovice”
10) Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Mašovice”
11) Schválení výběrového řízení “Oprava chodníků propojující prvky návštěvnické
infrastruktury v obci Mašovice “
12) Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Oprava chodníků propojující prvky
návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “
13) Schválení výběrového řízení “Oprava místních komunikací v obci Mašovice”
14) Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Oprava místních komunikací v obci
Mašovice”
15) Schválení výběrového řízení “Oprava místní komunikace k pastvinám exmoorských
koní v obci Mašovice”
16) Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Oprava místní komunikace k pastvinám

exmoorských koní v obci Mašovice”
17) Projednání budoucích kulturních akcí
18) Projedání umístění laviček a drobného herního prvku u fotbalového hřiště
Hlasování č. 2: 7-0-0

Bod č. 3 SMĚNA POZEMKŮ SNPP X OBEC MAŠOVICE - ZÁMĚR
Starosta obce předložil záměr směny pozemků mezi Správou Národního parku Podyjí a Obcí
Mašovice. Obec směňuje pozemky p.č. 631/7, 1136, 1139 v hodnotě 52 800 Kč a SNPP
směňuje pozemek p.č. 664/4 v hodnotě 51 200 Kč. SNPP doplatí obci rozdíl v ceně 1 600 Kč.
Diskuse: Rozdíl ve výměře pozemků je pro obec nevýhodný. Navrhnout ke směně jiné
pozemky obce, které využívá SNPP.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr směny pozemků mezi Správou
Národního parku Podyjí a Obcí Mašovice.
Hlasování č. 3: 0-6-1 (zdržel se p. Jurka)
Usnesení nebylo schváleno. ZO pověřuje starostu obce k jednání se SNPP.
Bod č. 4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PO ZŠ Mašovice za rok 2018
Starosta obce předložil ZO dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.w) ke
schválení účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Mašovice.
Diskuse: 0
Usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Mašovice za rok 2018.
Hlasování č. 4: 7-0-0
Bod č. 5 SCHVÁLENÍ HV PO ZŠ MAŠOVICE ZA ROK 2018 A JEHO ROZDĚLENÍ
Starosta předložil ZO žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Mašovice ohledně rozdělení
hospodářského výsledku PO ZŠ Mašovice za rok 2018 – zisk ve výši 4 043,38 Kč. HV bude
přidělen do rezervního fondu.
Diskuse: 0
Usnesení č. 4/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e hospodářský výsledek PO ZŠ Mašovice za rok 2018 zisk ve výši 4 043,38 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu.
Hlasování č. 5: 7-0-0
Bod č. 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MAŠOVICE ZA ROK 2018
Starosta obce předložil ZO dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8, písm.w), ke
schválení účetní závěrku obce Mašovice za rok 2018.
Diskuse: P. Šoba informoval členy zastupitelstva a členy výborů o ZO neschváleném dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PS Znojmo, podepsaným starostou obce dne 9. 10. 2017, který
mění Smlouvu o dílo schválenou ZO usnesením č 5/15/2016 dne 21.9.2016. Dne 29.11.2017
zazněla na ZO informace, že dojde ještě ke změně ceny v zakázce, ale ani další dodatek ke
smlouvě nebyl na nejbližším ZO dne 10.1.2018 předložen ZO ke schválení. Stav finančních
prostředků na účtu obce k 31. 12. 2018 by tudíž měl být jiný (stav finančních prostředků na
účtech obce Mašovice nesedí na platná usnesení ZO Mašovice). Ostatní orgány obce nemohou
měnit vůli zastupitelstva obce.
Usnesení č. 5/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku obce Mašovice za rok 2018.
Hlasování č. 6: 6-0-1 (zdržel se p. Šoba)
Bod č. 7 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŠOVICE ZA ROK 2018

Starosta seznámil ZO s návrhem závěrečného účtu obce Mašovice za rok 2018, jehož součástí
je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, který provedl auditor Ing. Zdeněk Jaroš
–auditor. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od 25. 3. 2019 do 24. 4. 2019.
ZO projednalo závěrečný účet obce Mašovice spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Diskuse: p. Šoba sdělil, že argumenty jsou stejné jako v předcházejícím bodě 6 a dotázal se,
zda-li je má opakovat. Starosta sdělil, že nemusí.
Usnesení č. 6/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e závěrečný účet obce Mašovice za rok 2018 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce - bez výhrad.
Hlasování č. 7: 6-0-1 (zdržel se p. Šoba)

Bod č. 8 Informace o investičních akcích obce, připravovaných a probíhajících veřejných
zakázkách
Starosta informoval zastupitele a občany o připravovaných akcích v roce 2019: Chodníky od
zastávky u hospody k č.p. 18-30, oprava místní komunikace od č. 2-18, oprava MK na střelnici,
odbahnění rybníka, úprava prostranství u čp. 45 a 114, nákup komunální techniky (starosta
zajistí podklady a informuje před zasedáním zastupitele, kteří provedou konečný výběr), opravy
v hospodě (zomítání východní stěny budovy, oprava vrat, střechy). T. Šoba se dotázal, jaké je
pokrytí pracovníků na veřejné práce a údržbu v obci - starosta sdělil, že obec má 3 pracovníky
– jednoho na dobu neurčitou, jednoho do konce srpna a jednoho do konce října.
Bod č. 9 Schválení výběrového řízení “Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Mašovice”
Starosta obce předložil ke schválení výběrového řízení “Pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Mašovice”. Osloveno bylo 6 firem, VŘ se zúčastnily 3 firmy. Vítěznou nabídku
podala firma CARent a.s. Brno v hodnotě 829 624,55 Kč.
Diskuse: Proběhla detailní diskuse mezi členy zastupitelstva obce, členem finančního výboru
p. Abeskem a dalších občanů obce věci výběrového řízení na nákup dopravního automobilu pro
JSDH, jeho zrušení a opakování.
Usnesení č. 7/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení “Pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Mašovice”
Hlasování č. 8: 7-0-0
Bod č. 10 Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Mašovice”
Starosta předložil smlouvu s dodavatelem na zakázku „Pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Mašovice” – firmou CARent a.s. Brno v hodnotě 829 624,55 Kč.
Usnesení č. 8/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na zakázku “Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Mašovice”. Vítěznou nabídku podala firma CARent a.s.
Brno v hodnotě 829 624,55 Kč.
Hlasování č. 9: 7-0-0
Bod č. 11 Schválení výběrového řízení akce “Oprava chodníků propojující prvky
návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “
Starosta obce informoval ZO o výběrovém řízení “Oprava chodníků propojující prvky
návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “. Obeslány byly 3 firmy. VŘ se zúčastnily 2 firmy.
Vítěznou nabídku podala firma VHS plus, spol. s r.o. Znojmo v hodnotě 2 064 133 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 9/4/2019

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na akci “Oprava chodníků propojující
prvky návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “.
Hlasování č. 10: 7-0-0

Bod č. 12 Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Oprava chodníků propojující
prvky návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “
Starosta předložil smlouvu s dodavatelem na zakázku “Oprava chodníků propojující prvky
návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “– firmou VHS plus, spol. s r.o. Znojmo
v hodnotě 2 064 133 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 10/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na veřejnou zakázku “Oprava
chodníků propojující prvky návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “– firmou VHS
plus, spol. s r.o. Znojmo v hodnotě 2 064 133 Kč.
Hlasování č. 11: 7-0-0
Bod č. 13 Schválení výběrového řízení “Oprava místních komunikací v obci Mašovice”
Starosta obce informoval ZO o výběrovém řízení na opravu místní komunikace. Byly obeslány
3 firmy. VŘ se zúčastnily 3 firmy. Vítěznou nabídku podala firma STRABAG a.s. Praha
v hodnotě 2 967 517 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 11/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na veřejnou zakázku “Oprava místních
komunikací v obci Mašovice”.
Hlasování č. 12: 7-0-0
Bod č. 14 Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Oprava místních komunikací v
obci Mašovice”
Starosta předložil smlouvu s dodavatelem na zakázku “Oprava místních komunikací v obci
Mašovice” firmou STRABAG a.s. Praha v hodnotě 2 967 517 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 12/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na veřejnou zakázku “Oprava
místních komunikací v obci Mašovice” firmou STRABAG a.s. Praha v hodnotě 2 967 516 Kč.
Hlasování č. 13: 7-0-0
Bod č. 15 Schválení výběrového řízení “Oprava místní komunikace k pastvinám
exmoorských koní v obci Mašovice”
Starosta obce informoval ZO o výběrovém řízení na veřejnou zakázku “Oprava místní
komunikace k pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice”. Obeslány byly 3 firmy. VŘ se
zúčastnily 3 firmy. Vítěznou nabídku podala firma STRABAG a.s. Praha v hodnotě 1 990 548
Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 13/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na zakázku “Oprava místní komunikace k
pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice”.
Hlasování č. 14: 7-0-0
Bod č. 16 Schválení smlouvy s dodavatelem na zakázku “Oprava místní komunikace k
pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice”
Starosta předložil smlouvu s dodavatelem na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace k
pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice” firmou STRABAG a.s. Praha v hodnotě

1 990 548 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 14/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na veřejnou zakázku „Oprava místní
komunikace k pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice” firmou STRABAG a.s. Praha
v hodnotě 1 990 548 Kč.
Hlasování č. 15: 7-0-0

Bod č. 17 Projednání budoucích kulturních akcí
P. Šoba navrhl, aby se výčep při různých kulturních akcích v obci pronajímal přednostně
místním občanům. V roce 2020 je 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů – hasiči si
zajistí kapelu a program, který projednají s vedením obce. Pí. místostarostka odpovídala na
dotazy v oblasti kulturních akcí, bude ZO informovat o záměrech v oblasti kulturních akcí.
Bod č. 18 Projednání umístění laviček a drobného herního prvku u fotbalového hřiště
P. Šoba podal návrh na instalaci dvou laviček a drobného herního prvku u fotbalové hřiště na
základě požadavku občanů z okolí hřiště.
Zastupitelé (p. Ištvánek, p. Pfeffer) v diskusi uvedli, že herních prvků pro děti je v obci
dostatek, malých dětí u hřiště málo a občané z této části obce mohou jít s dětmi jinam. V
současné době probíhá na hřišti instalace nových zábran za fotbalové branky a hřiště do
budoucna čeká úprava terénu.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Mašovice v 19.25 hodin.
V Mašovicích dne 24. 4. 2019
Zapsala: Bc. Chalupská Lenka
Starosta: MVDr. Libor Jurka

Ověřovatelé zápisu:

Holcr Antonín
Jeřábek Vojtěch

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice,
konaného dne 24. 4. 2019 na Obecním úřadě v Mašovicích
Usnesení č. 1/4/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání
ZO p. Vojtěcha Jeřábka a p. Antonína Holcra.

Usnesení č. 2/4/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e program zasedání ZO Mašovice.
Usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Mašovice za rok 2018.
Usnesení č. 4/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e hospodářský výsledek PO ZŠ Mašovice za rok 2018 zisk ve výši 4 043,38 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu.
Usnesení č. 5/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 odst. 8,
písm. w) účetní závěrku obce Mašovice za rok 2018.
Usnesení č. 6/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e závěrečný účet obce Mašovice za rok 2018 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce - bez výhrad.
Usnesení č. 7/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na akci “Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Mašovice”.
Usnesení č. 8/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na veřejnou zakázku “Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Mašovice”. Vítěznou nabídku podala firma CARent
a.s. Brno v hodnotě 829 624,55 Kč.
Usnesení č. 9/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na akci “Oprava chodníků propojující
prvky návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice “.
Usnesení č. 10/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na veřejnou zakázku “Oprava
chodníků propojující prvky návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice“ – firmou VHS plus,
spol. s r.o. Znojmo v hodnotě 2 064 133 Kč.

Usnesení č. 11/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na akci “Oprava místních komunikací v
obci Mašovice”.
Usnesení č. 12/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na zakázku “Oprava místních
komunikací v obci Mašovice” - firmou STRABAG a.s. Praha v hodnotě 2 967 516 Kč.
Usnesení č. 13/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na zakázku “Oprava místní komunikace
k pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice”.
Usnesení č. 14/4/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu s dodavatelem na zakázku “Oprava místní
komunikace k pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice” - firmou STRABAG a.s. Praha
v hodnotě 1 990 548 Kč.

----------------------------------------MVDr. Libor Jurka - starosta

Ověřovatelé: Ing. Jeřábek Vojtěch
Holcr Antonín

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

