
Zápis č. 35 

Ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konaného 26. 2. 2018 od 19.00 hod. 
 

Přítomni: H. Míková, J. Doležal, J. Kubát, J. Duda                                                                                                                             

Omluveni: Z. Barát, M. Šmíd, J. Bláha 

1) Zahájení 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Návrh na vyřazení DDHM  

4) Seznámení s novým soupisem pozemků zapsaných na listu vlastnictví č.1 
zpracovatel: Pozemkové úpravy Plzeň. 

5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1  

6) Schválení uzavření dohody a změny obecní hranice mezi k.ú. Hněvkov u Mačkova 
a k.ú. Mačkov 

7) Schválení předjednaného vlastního podílu 10% obce Mačkov u dotačního 
programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů. 

8) Schválení částky na MDŽ a dětský maškarní ples  

9) Diskuse (MDŽ, dětský maškarní ples, vymalování sálu, oprava komunikací 
nabídky, veřejný rozhlas, nádražní budova, dotace JPO, údržba hřiště, hospoda-
nábytek, počítač, kanalizace 

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. Kubát a H. Míková. Jiné návrhy nebyly.  

3) Program byl projednán a schválen. Výsledek hlasování 4-0-0 bez výhrad. 

4)  Zastupitelé souhlasí s vyřazením následujícího majetku – psací stroj, lednice umístěná 
v pohostinství. Výsledek hlasování 4-0-0 bez výhrad.  

5) Zastupitelstvo bylo seznámeno se soupisem pozemků na listě vlastnictví č. 1. Zpracovatel 
pozemková úprava Plzeň. 

6) Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1. 

 



7) Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody a změnu obecní hranice v rámci komplexní 
pozemkové úpravy Mačkov mezi katastrálním územím Hněvkov u Mačkova a katastrálním 
územím Mačkov dle přiloženého návrhu. Výsledek hlasování 4-0-0 bez výhrad. 

8) Zastupitelstvo schvaluje již předjednaný vlastní podíl 10% u dotačního programu pro 
neinvestiční dotaci jednotky SDH Mačkov. Výsledek hlasování 4-0-0 bez výhrad. 

9) Zastupitelstvo schvaluje finanční částku ve výši 8.000 Kč na akci MDŽ, která se koná 
2.3.2018 od 17:00 hod. Výsledek hlasování 4-0-0 bez výhrad. 

10) Dále zastupitelstvo schvaluje finanční částku ve výši 1.000 Kč na dětský maškarní ples, 
který se koná 10.3.2018. Výsledek hlasování 4-0-0 bez výhrad. 

11) Zastupitelstvo schvaluje přijetí počítače v hodnotě 23 780,- Kč do majetku obce. 
Výsledek hlasování 4-0-0. 

12) Zápis do prvních ročníků proběhne 26.3.2018 od 15:00 hod. ve škole JAK Blatná. 

13) Výroční  schůze stanovena na 24.3.2018. 

14) Diskuse  

I. Informace o podání žádosti na dotaci pro jednotky SDH-oprava hasičské stříkačky 
a dvou kompletních zásahových obleků. 

II. Transportér jednotky SDH a obce zrevidované autorizovaným servisem VW. 
Rozhodnutí o nutné opravě a vybrání servisu pro tyto opravy.  

III. Oprava komunikací, zbylé dvě nabídky v jednání, do příští schůze budou dodány. 

IV. Rozšíření rozhlasu (bezdrátově), bude připravena nabídka 

V. Oprava hřiště – rozšíření hrací plochy, změna povrchu. 

VI. Kanalizace byla projednána s projektantem p. Vítem, provede nové zaměření 

VII.  Podkrovní byt nad budovou obecního úřadu projednán s projektantem p. Vítem, 
pokračuje v projednaných úpravách 

VIII. Nádražní budova – 27.2.2018 možnost nahlédnutí pro zastupitele a podány 
informace o podmínkách odkupu a možné ceny. Vyfocení vnitřních prostor. 

IX. Údržba hřiště – oprava oplocení a vynesení koše provedeno 

X. Nový obecní počítač – zprovozněn, dále probíhá instalace specializovaných 
programů, poděkování panu Doležalovi. 

XI. Nový nábytek do restauračního zařízení – předložena nabídka, bude ještě 
projednáno s jinými truhláři. 

XII. p. Duda – pochvala za prosekání ledu na rybnících. 

XIII. Projednán průběh a zajištění příprav na MDŽ a na Dětský maškarní ples. 



 

Usnesení: 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
35/1) – Program zasedání. Hlasování 4-0-0. Usnesení 35/1 bylo schváleno. 
35/2) – Vyřazení z majetku – psací stroj, lednice. Hlasování 4-0-0. Usnesení 35/2 bylo schváleno. 
35/3) – uzavření dohody o změně obecní hranice v rámci komplexní pozemkové úpravy Mačkov mezi 
katastrálním územím Hněvkov u Mačkova a katastrálním územím Mačkov dle přiloženého návrhu. 
Hlasování 4-0-0. Usnesení 35/3 bylo schváleno. 
35/4) - již předjednaný vlastní podíl 10% u dotačního programu pro neinvestiční dotaci jednotky SDH 
Mačkov. Hlasování 4-0-0. Usnesení 35/4 bylo schváleno. 
35/5) - finanční částku ve výši 8.000 Kč na akci MDŽ. Hlasování 4-0-0. Usnesení 35/5 bylo schváleno. 
35/6) - finanční částku ve výši 1.000 Kč na dětský maškarní ples. Hlasování 4-0-0. Usnesení 35/6 
bylo schváleno. 
35/7) – přijetí do majetku obce počítač v hodnotě  23 780,- Kč. Usnesení 35/7 bylo schváleno. 
 
 
 
 
Závěr:  Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. Termín příští schůze je 26.3.2017 

od 19,00hod. 
 
 
Starostka: H. Míková 
 
…………………………… 
 
 
 
Ověřil: J. Kubát, H. Míková  Zapsal: Jiří Doležal 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum: 26.2.2018 Vyvěšeno: 2.3.2018   Svěšeno: 


