
Zápis č. 32 

Ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konaného 27. 11. 2017 od 19.00 hod. 
 

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

Omluveni: Z. Barát, J. Kubát 

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 
2) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 
3) Schválení směrnice - Zadávání veřejných zakázek 
4) Přijetí do majetku obce has. vývěva, ručně malované mapy 
5) Projednání nájmu pozemku u r. Nový pro pí. Zoubkovou 
6) Schválení vyhlášky na školský obvod. 
7) Schválení změn katastrální hranice 
8) Projednání kolaudace veřejného osvětlení 
9) Schválení částky na mikulášskou nadílku 
10) Projednání činnosti finančního a kontrolního výboru 
11) Kontrola usnesení 
12) Diskuse (audit, vypouštění odpadních vod, vánoční strom, 
oprava komunikací, nádraží, stojan na mapu, osamocení 
důchodci, dotace SOB, osvětlení ) rozdělení úkolů 
13) 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. Bláha a H.Míková. Jiné návrhy nebyly.  

3) Program byl projednán a schválen. Hlasování 5-0-0. 

4) Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10 a zastupitelé jej vzali na 
vědomí.  

5) Zastupitelé byly seznámeni se směrnicí Zadávání veřejných zakázek. Po projednání 
zastupitelé tuto směrnici č. 1/2017 schvalují. Výsledek hlasování 5-0-0 bez výhrad. 

6) Zastupitelé schvalují do majetku obce vývěvu v hodnotě 5 615,- Kč, ručně malované mapy 
v hodnotě 25 646,- Kč a 13 534,- kč. Výsledek hlasování 5-0-0 bez výhrad. 

7) Zastupitelé projednali pronájem pozemku č.p. 1589 (569m2) u rybníka Nový pro p. 
Zoubkovou. 



8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s novými mzdovými předpisy a jednohlasně souhlasí se 
zvýšením úvazku mzdové účetní na 6hod. s finančním ohodnocením 16.275,-- Kč + 10% 
osobní ohodnocení. Plat mzdové účetní bude v tomto případě 17.902,-- Kč hrubého. Plat 
pokladníka stanoven na 3.000,-- Kč hrubého. Tyto odměny jsou platné od 1.listopadu 2017. 
Dále členové zastupitelstva budou ohodnoceni následovně: 
 a) neuvolněný řadový zastupitel 475,-- Kč + předsednictví ve výboru 2.190,-- Kč 
 b) neuvolnění místostarostové 17.900,-- Kč - rozděleno M. Šmíd 10.000,-- Kč, J. Bláha 
7.900,-- Kč 
 c) neuvolněná starostka 21.800,-- Kč 
Částky jsou projednány a schváleny v hrubé mzdě a jsou platné od 1.1.2018. Výsledek 
hlasování 5-0-0 bez výhrad. 

9) Zastupitelé byli seznámeni s vyhláškou č.1/2017 na školský obvod mezi Obcí Mačkov a 
městem Blatná. Zastupitelé jednohlasně schvalují tuto vyhlášku. Výsledek hlasování 5-0-0 
bez výhrad. 

10) Zastupitelé prostudovali předložené změny katastrální hranice. Katastrální hranice mezi 
k.ú. Hněvkov u Mačkova a k.ú. Mačkov, k.ú. Blatenka a k.ú. Mačkov, k.ú Blatná a k.ú. 
Mačkov.  Všechny tři dohody byly projednány a schváleny.  Výsledek hlasování 5-0-0 bez 
výhrad. 

11) Byla projednána  změna v plánu společných zařízení (vedlejší cesta na Hříbárnu VC3 a na 
Jízdárnu VC 6). Obě změny byly schváleny. Výsledek hlasování 5-0-0 bez výhrad. 

12) Zastupitelé byli seznámeni o průběhu kolaudace na veřejné osvětlení. Čeká se na jeden 
souhlas (pan Kubáta), následně budou souhlasy majitelů pozemků připojeny k žádosti. 

13) Částka pro mikulášskou nadílku navržena ve výši 4.000,-- Kč. Schváleno. Výsledek 
hlasování 5-0-0 bez výhrad.    

14) Starostka seznámila zastupitele s činností kontrolního a finančního výboru. Bez závad. 

15) Diskuse - Starostka přednesla zastupitelům závěr z auditu, seznámila zastupitele 
s žádostí na vypouštění odpadních vod do vod povrchových -povolena výjimka na 8let (do 
31.12. 2025), byl zasazen nový vánoční stromek na návsi, byla prodiskutována oprava 
propadlé jímky u nádraží, prodiskutováno zabudování stojanu na mapu, M. Šmíd a H. Míková 
roznesli dotaci pro osamocené starší občany, projednána dotace od SOBu na pivní sety a 
skládací stan, projednáno osvětlení a dotace na osvětlení, projednán zákres opraveného 
vodovodu do map, projednána údržba hřiště. 

16) Kontrola usnesení – J. Duda krmení ryb projednáno, J. Kubát měl zajistit opravu plotu na 
dětském hřišti – provedeno, J. Doležal zabudování držáku na projektor – provedeno, M. Šmíd 
zajistit odvoz ČOV – provedeno, starostka obce úkoly z usnesení splnila. ( žádost o povolení 
na vypouštění odpadních vod do vod povrchových, převzetí protokolu od osvětlení, odpověď 
na policii –OHK Strakonice-dotaz ohledně stížnosti p. Taliána. 

Usnesení: 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 

32/1) – směrnici č.1/2017.  Zadávání veřejných zakázek. Usnesení 32/1 bylo schváleno. Hlasování 5-
0-0.  
32/2) - do majetku obce vývěvu v hodnotě 5615 Kč, ručně malované mapy v hodnotě 25 646,- a 



13 354,- Kč . Usnesení  bylo schváleno. Hlasování 5-0-0 

32/3) - mzdové částky dle bodu 8.  Usnesení 32/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0 
32/4) - vyhlášku na školský obvod. Usnesení 32/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0 
32/5) - změnu obecní katastrální hranice. Usnesení 32/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0 
32/6) - změnu plánu obecních zařízení dle bodu 11.  Usnesení 32/7 bylo schváleno. 
32/7)-  částku pro mikulášskou nadílku ve výši 4.000 Kč. Hlasování 5-0-0. Usnesení 32/6 bylo 
schváleno. Hlasování 5-0-0 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
32/1 rozpočtové opatření č. 10 
 
 
 
 
Závěr:  Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. Termín příští schůze je 

18.12.2017 od 19,00hod. 
 
Starostka: H. Míková 
 
…………………………… 
 
Ověřil: J. Bláha, H. Míková Zapsal: Jiří Doležal 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum: Vyvěšeno:    Svěšeno: 


