
Zápis č. 33 

Ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konaného 18. 12. 2017 od 19.00 hod. 
 

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

Omluveni: Z. Barát, J. Bláha, J. Doležal 

1) Zahájení   

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019 -2020.  

4) Schválení rozpočtu obce na rok 2018 

5) Seznámení s rozpočtovým opatřením 

6) Jmenování inventární komise 

7) Schválení smlouvy o pronájmu pozemku č.p. 1589 pro pí. Zoubkovou   

8) Projednání kolaudace veřejného osvětlení  

9) Diskuse (oprava komunikací, nádraží, stojan na mapu,  údržba hřiště, držák 
na radlici, počítač, kanalizace, posyp krajské komunikace )  rozdělení úkolů 

10) Závěr, stanovení příští schůze 

 

Zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

Průběh schůze: 

1) Starostka obce přivítala přítomné 

2) Starostka obce zvolila jako zapisovatele schůze Markétu Vrbovou. Jako 
ověřovatelé byli navrženi M. Šmíd a J. Kubát. Jiné návrhy nebyly.  

3) Program byl projednán a schválen. Hlasování 4-0-0. 

4) Zastupitelé projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu na období 
2019 -2020. Hlasování 4-0-0 

5) Zastupitelé projednali a schválili rozpočet na rok 2018. Hlasování 4-0-0 

6) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 11  

7) Starostka obce předložila plán inventur za rok 2017 a jmenovala členy 
inventarizační komise. 

8) Zastupitelé schválili smlouvu o pronájmu pozemku č. p. 1589 pro paní 
Zoubkovou Petru, kdy smlouva bude uzavřena na 1 rok, tj. od 1.1.2018 do 



31.12.2018 a nájemné činí 300,-Kč/rok. Hlasování 4-0-0 

9) Zastupitelé byli seznámeni s kolaudačním souhlasem pro stavbu veřejného 
osvětlení a s tímto datem /5.12.2018/přijali veřejné osvětlení v ceně 551 335,-
Kč do majetku obce. Hlasování 4-0-0 

10) Zastupitelé schvalují dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Blatensko“. Hlasování 4-0-0 

11) Zastupitelé schvalují, že žadatelem a realizátorem projektu „Místní akční 
plán rozvoje a vzdělávání II“ bude Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. 
Hlasování 4-0-0. 

12) Zastupitelé projednali mimořádný příspěvek SOBu, ve výši 400,--Kč. 
Hlasování 4-0-0. 

13) Diskuse 

Byl prodiskutován finanční dar ve výši 5 854,80 Kč od svazku SMOOS na 
občanskou vybavenost obce. Oprava místních komunikací - dvě nabídky na 
opravu místních komunikací zajistí p. Kubát, stojan na mapu na návsi připraven 
pro zabudování mapy, údržba hřiště (koš a síť na volejbal) uklidí správce hřiště, 
nalezení držáku na radlici v hasičárně, nákup nového počítače zváží pan Doležal. 
Ucpaná kanalizace u řadovek projednána, bude zajištěna oprava komunikace u 
znovu zpřístupnění kanálu. Posyp krajské komunikace solí místo drtí zaurgován.  

Usnesení: 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
33/1) – střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 bez výhrad. Usnesení 33/1 bylo 
schváleno. Hlasování 4-0-0 
33/2) – rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný, příjmy 4 592 tis. = výdaje 4 592 tis. bez výhrad 
Usnesení 33/2 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0 
33/3) – plán pro inventury konané ve dnech 18.12.2017 - 25.1.2018, kdy rozhodným datem je pak 
31.12.2017. Hlavní inventarizační komisi: předseda – J. Bláha, členové – M. Šmíd, M. Vrbová. 
Usnesení č. 33/3 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0 
33/4) – smlouvu na pronájem pozemku pro pí. Zoubkovou. Usnesení 33/4 bylo schváleno. Hlasování 
4-0-0 
33/5) – přijetí VO do majetku obce. Usnesení 33/5 bylo schváleno. Hlasování4-0-0 
33/6) – dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko“ včetně příloh.  Usnesení 33/6 
bylo schváleno. Hlasování 4-0-0 
33/7)-  žadatelem a realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ bude místní  akční 
skupina Blatensko, o.p.s.. Usnesení 33/7 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0 
33/8) – mimořádný příspěvek SOBu ve výši 400,--. Usnesení 34/7 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
33/1 rozpočtové opatření č. 11 
 
 
 



Závěr:  Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. Termín příští schůze je 29.1.2018 
od 19,00hod. 

 
Starostka: H. Míková 
 
…………………………… 
 
Ověřil: J. Kubát, M. Šmíd Zapsal: M. Vrbová 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum: Vyvěšeno:    Svěšeno: 


