
Zápis č. 34 

Ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konaného 29. 1. 2018 od 19.00 hod. 
 

Přítomni: H. Míková, J. Doležal, J. Kubát, M. Šmíd, J. Duda, J. Bláha                                                                                                                             

Omluveni: Z. Barát 

1) Zahájení 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Předložení inventarizační zprávy, jmenování likvidační komise pro rok 2018.  

4) Projednání výše poplatků za odpady, vodu a psy.  

5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 12  

9) Diskuse (oprava komunikací-nabídky, nádraží, dotace, údržba hřiště, hospoda-
nábytek, počítač, kanalizace, posyp komunikace, vánoční osvětlení, promítání 
Podkarpatská Rus, lavička u Nového.  

10) Závěr, stanovení příští schůze 

Zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

Průběh schůze: 

1) Starostka obce přivítala přítomné 

2) Starostka obce zvolila jako zapisovatele schůze Jiřího Doležala. Jako ověřovatelé byli 
navrženi J. Duda a J. Bláha. Jiné návrhy nebyly.  

3) Program byl projednán a schválen. Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

4)  Starostka předložila výsledky inventarizační komise (bez závad). Zvolení členové likvidační 
komise na rok 2018 jsou M. Šmíd, J. Bláha, M. Vrbová. 

5) Byly projednány výše poplatků za odpady, vodu a psy. Výše poplatků za odpady zůstává 
stejná jako v minulém roce 2017, tedy 450 Kč na osobu, chalupářům zůstává také stejný 
poplatek 450,--Kč na č.p.  Výše poplatků za vodu se zvyšuje o 10 Kč tedy 30 Kč/m3 s platností 
od 1. 6. 2018.  Výše poplatků za psy zůstává stejná jako v minulém roce 2017, tedy 60 Kč za 
psa (stáří psa od jednoho roku). Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

6)  Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12. 

7) Do rozpočtu obce byla přijata dotace, která nepodléhá finančnímu vypořádání na 
opatrovnictví na rok 2018 ve výši 1.220.900 Kč. Zastupitelstvo přijímá tuto dotaci. Výsledek 
hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

8) Diskuse  

I. Oprava komunikací, zbylé dvě nabídky dodá J. Kubát do příštího zasedání.  



II. Byla předložena nová nabídka pozemkové reformy, zastupitelé souhlasí. Výsledek 
hlasování 6-0-0 bez výhrad.  

III. Znovu projednán případný odkup budovy vlakového nádraží, zastupitelé se dohodli 
nejprve zjistit cenu a možnosti odkupu. Informace zajistí starostka H. Míková. 

IV. Informace o možnosti dotace pro hasiče.  

V. Údržba hřiště – nutno vynést koš, a dodržovat zavírání vrat a vrátek.  

VI. Nový nábytek do hospůdky Mačkov – předloženy návrhy.  

VII. Nový počítač pro obecní úřad bude nainstalován v průběhu února, zajistí J. Doležal. 

VIII. Obecní kanalizace (úsek od Domova Petra k rybníku Bahýnko) bude opět projednána 
starostkou H. Míkovou s geodetem p. Fousem.  

IX. Posyp komunikace solí je již schválen životním prostředím (občanům Mačkova bude 
předložen formulář k vyjádření se na veřejném zasedání), zastupitelé také schvalují 
posyp solí. Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad.  

X. Projednáno svěšení vánočního osvětlení. Projednání reakcí na zprávy SMS rozhlasu. 

XI. Promítání na sále obecní budovy dne 9.2.2018 s názvem Podkarpatská Rus. 

XII. Informace o poškozené lavičce u rybníka Nový, opravu zajistil M. Šmíd.  

 

 

 

 

Usnesení:    
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 

34/1) – Program zasedání. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/1 bylo schváleno. 
34/2) – Poplatky za odpady, vodu a psy. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/2 bylo schváleno. 
34/3) – Přijetí dotace ve výši 1.220.900 Kč. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/3 bylo schváleno. 
34/4) - Nová nabídka pozemkové reformy. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/4 bylo schváleno. 
34/5) - Posyp komunikace solí. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/5 bylo schváleno. 
 
 

 
Usnesení: 

Zastupitelstvo ukládá: 
 
34/6) - p. J. Kubátovi zajistit dvě nabídky na opravu asfalt. komunikací a zajistit vynesení koše a 
zavírání vrat a vrátek na hřišti. 
34/7) -  starostce H. Míkové zajistit informace ohledně odkupu budovy nádraží a projednat 



s geodetem p. Fousem kanalizaci, 
34/8) – p. J. Doležalovi zajistit nainstalování nového PC 
 
 
 
 
 
Závěr:  Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. Termín příští schůze je 26.2.2017 

od 19,00hod. 
 
 
Starostka: H. Míková 
 
…………………………… 
 
 
 
Ověřil: Zapsal: Jiří Doležal 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum: Vyvěšeno:    Svěšeno: 



Zápis č. 34 

Ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konaného 29. 1. 2018 od 19.00 hod. 
 

Přítomni: H. Míková, J. Doležal, J. Kubát, M. Šmíd, J. Duda, J. Bláha                                                                                                                             

Omluveni: Z. Barát 
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3) Předložení inventarizační zprávy, jmenování likvidační komise pro rok 2018.  

4) Projednání výše poplatků za odpady, vodu a psy.  

5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 12  

9) Diskuse (oprava komunikací-nabídky, nádraží, dotace, údržba hřiště, hospoda-
nábytek, počítač, kanalizace, posyp komunikace, vánoční osvětlení, promítání 
Podkarpatská Rus, lavička u Nového.  

10) Závěr, stanovení příští schůze 

Zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

Průběh schůze: 

1) Starostka obce přivítala přítomné 

2) Starostka obce zvolila jako zapisovatele schůze Jiřího Doležala. Jako ověřovatelé byli 
navrženi J. Duda a J. Bláha. Jiné návrhy nebyly.  

3) Program byl projednán a schválen. Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

4)  Starostka předložila výsledky inventarizační komise (bez závad). Zvolení členové likvidační 
komise na rok 2018 jsou M. Šmíd, J. Bláha, M. Vrbová. 

5) Byly projednány výše poplatků za odpady, vodu a psy. Výše poplatků za odpady zůstává 
stejná jako v minulém roce 2017, tedy 450 Kč na osobu, chalupářům zůstává také stejný 
poplatek 450,--Kč na č.p.  Výše poplatků za vodu se zvyšuje o 10 Kč tedy 30 Kč/m3 s platností 
od 1. 6. 2018.  Výše poplatků za psy zůstává stejná jako v minulém roce 2017, tedy 60 Kč za 
psa (stáří psa od jednoho roku). Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

6)  Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12. 

7) Do rozpočtu obce byla přijata dotace, která nepodléhá finančnímu vypořádání na 
opatrovnictví na rok 2018 ve výši 1.220.900 Kč. Zastupitelstvo přijímá tuto dotaci. Výsledek 
hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

8) Diskuse  

I. Oprava komunikací, zbylé dvě nabídky dodá J. Kubát do příštího zasedání.  



II. Byla předložena nová nabídka pozemkové reformy, zastupitelé souhlasí. Výsledek 
hlasování 6-0-0 bez výhrad.  

III. Znovu projednán případný odkup budovy vlakového nádraží, zastupitelé se dohodli 
nejprve zjistit cenu a možnosti odkupu. Informace zajistí starostka H. Míková. 

IV. Informace o možnosti dotace pro hasiče.  

V. Údržba hřiště – nutno vynést koš, a dodržovat zavírání vrat a vrátek.  

VI. Nový nábytek do hospůdky Mačkov – předloženy návrhy.  

VII. Nový počítač pro obecní úřad bude nainstalován v průběhu února, zajistí J. Doležal. 

VIII. Obecní kanalizace (úsek od Domova Petra k rybníku Bahýnko) bude opět projednána 
starostkou H. Míkovou s geodetem p. Fousem.  

IX. Posyp komunikace solí je již schválen životním prostředím (občanům Mačkova bude 
předložen formulář k vyjádření se na veřejném zasedání), zastupitelé také schvalují 
posyp solí. Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad.  

X. Projednáno svěšení vánočního osvětlení. Projednání reakcí na zprávy SMS rozhlasu. 

XI. Promítání na sále obecní budovy dne 9.2.2018 s názvem Podkarpatská Rus. 

XII. Informace o poškozené lavičce u rybníka Nový, opravu zajistil M. Šmíd.  

 

 

 

 

Usnesení:    
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 

34/1) – Program zasedání. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/1 bylo schváleno. 
34/2) – Poplatky za odpady, vodu a psy. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/2 bylo schváleno. 
34/3) – Přijetí dotace ve výši 1.220.900 Kč. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/3 bylo schváleno. 
34/4) - Nová nabídka pozemkové reformy. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/4 bylo schváleno. 
34/5) - Posyp komunikace solí. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/5 bylo schváleno. 
 
 

 
Usnesení: 

Zastupitelstvo ukládá: 
 
34/6) - p. J. Kubátovi zajistit dvě nabídky na opravu asfalt. komunikací a zajistit vynesení koše a 
zavírání vrat a vrátek na hřišti. 
34/7) -  starostce H. Míkové zajistit informace ohledně odkupu budovy nádraží a projednat 



s geodetem p. Fousem kanalizaci, 
34/8) – p. J. Doležalovi zajistit nainstalování nového PC 
 
 
 
 
 
Závěr:  Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. Termín příští schůze je 26.2.2017 

od 19,00hod. 
 
 
Starostka: H. Míková 
 
…………………………… 
 
 
 
Ověřil: Zapsal: Jiří Doležal 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum: Vyvěšeno:    Svěšeno: 



Zápis č. 34 

Ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konaného 29. 1. 2018 od 19.00 hod. 
 

Přítomni: H. Míková, J. Doležal, J. Kubát, M. Šmíd, J. Duda, J. Bláha                                                                                                                             

Omluveni: Z. Barát 

1) Zahájení 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Předložení inventarizační zprávy, jmenování likvidační komise pro rok 2018.  

4) Projednání výše poplatků za odpady, vodu a psy.  

5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 12  

9) Diskuse (oprava komunikací-nabídky, nádraží, dotace, údržba hřiště, hospoda-
nábytek, počítač, kanalizace, posyp komunikace, vánoční osvětlení, promítání 
Podkarpatská Rus, lavička u Nového.  

10) Závěr, stanovení příští schůze 

Zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

Průběh schůze: 

1) Starostka obce přivítala přítomné 

2) Starostka obce zvolila jako zapisovatele schůze Jiřího Doležala. Jako ověřovatelé byli 
navrženi J. Duda a J. Bláha. Jiné návrhy nebyly.  

3) Program byl projednán a schválen. Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

4)  Starostka předložila výsledky inventarizační komise (bez závad). Zvolení členové likvidační 
komise na rok 2018 jsou M. Šmíd, J. Bláha, M. Vrbová. 

5) Byly projednány výše poplatků za odpady, vodu a psy. Výše poplatků za odpady zůstává 
stejná jako v minulém roce 2017, tedy 450 Kč na osobu, chalupářům zůstává také stejný 
poplatek 450,--Kč na č.p.  Výše poplatků za vodu se zvyšuje o 10 Kč tedy 30 Kč/m3 s platností 
od 1. 6. 2018.  Výše poplatků za psy zůstává stejná jako v minulém roce 2017, tedy 60 Kč za 
psa (stáří psa od jednoho roku). Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

6)  Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12. 

7) Do rozpočtu obce byla přijata dotace, která nepodléhá finančnímu vypořádání na 
opatrovnictví na rok 2018 ve výši 1.220.900 Kč. Zastupitelstvo přijímá tuto dotaci. Výsledek 
hlasování 6-0-0 bez výhrad. 

8) Diskuse  

I. Oprava komunikací, zbylé dvě nabídky dodá J. Kubát do příštího zasedání.  



II. Byla předložena nová nabídka pozemkové reformy, zastupitelé souhlasí. Výsledek 
hlasování 6-0-0 bez výhrad.  

III. Znovu projednán případný odkup budovy vlakového nádraží, zastupitelé se dohodli 
nejprve zjistit cenu a možnosti odkupu. Informace zajistí starostka H. Míková. 

IV. Informace o možnosti dotace pro hasiče.  

V. Údržba hřiště – nutno vynést koš, a dodržovat zavírání vrat a vrátek.  

VI. Nový nábytek do hospůdky Mačkov – předloženy návrhy.  

VII. Nový počítač pro obecní úřad bude nainstalován v průběhu února, zajistí J. Doležal. 

VIII. Obecní kanalizace (úsek od Domova Petra k rybníku Bahýnko) bude opět projednána 
starostkou H. Míkovou s geodetem p. Fousem.  

IX. Posyp komunikace solí je již schválen životním prostředím (občanům Mačkova bude 
předložen formulář k vyjádření se na veřejném zasedání), zastupitelé také schvalují 
posyp solí. Výsledek hlasování 6-0-0 bez výhrad.  

X. Projednáno svěšení vánočního osvětlení. Projednání reakcí na zprávy SMS rozhlasu. 

XI. Promítání na sále obecní budovy dne 9.2.2018 s názvem Podkarpatská Rus. 

XII. Informace o poškozené lavičce u rybníka Nový, opravu zajistil M. Šmíd.  

 

 

 

 

Usnesení:    
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 

34/1) – Program zasedání. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/1 bylo schváleno. 
34/2) – Poplatky za odpady, vodu a psy. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/2 bylo schváleno. 
34/3) – Přijetí dotace ve výši 1.220.900 Kč. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/3 bylo schváleno. 
34/4) - Nová nabídka pozemkové reformy. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/4 bylo schváleno. 
34/5) - Posyp komunikace solí. Hlasování 6-0-0. Usnesení 34/5 bylo schváleno. 
 
 

 
Usnesení: 

Zastupitelstvo ukládá: 
 
34/6) - p. J. Kubátovi zajistit dvě nabídky na opravu asfalt. komunikací a zajistit vynesení koše a 
zavírání vrat a vrátek na hřišti. 
34/7) -  starostce H. Míkové zajistit informace ohledně odkupu budovy nádraží a projednat 



s geodetem p. Fousem kanalizaci, 
34/8) – p. J. Doležalovi zajistit nainstalování nového PC 
 
 
 
 
 
Závěr:  Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. Termín příští schůze je 26.2.2017 

od 19,00hod. 
 
 
Starostka: H. Míková 
 
…………………………… 
 
 
 
Ověřil: Zapsal: Jiří Doležal 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum: Vyvěšeno:    Svěšeno: 


