
Pozvánka 
na 2. zasedání zastupitelstva obce Mačkov 

Zasedání se koná 26.11. 2018 od 19:00 hodin. 
Program:  
1) Zahájení, přítomnost  
2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení 
zapisovatele  
3) Schválení dlouhodobého výhledu rozpočtu obce  
na období 2020-2021 
4) Schválení rozpočtu obce na rok 2019 
5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9 
4) Jmenování inventární komise. 
5) Složení slibu nových členů zastupitelstva. 
6) Určení členů jednotlivých výborů 
7) Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Mačkov 
8) Určení nového správce hřiště 
9) Delegace pravomocí provádět rozpočtová opatření 
10) Diskuse (oprava vod. řádu, hřiště, autobusová doprava, 
pozemková reforma, lesní plán, údržba zeleně-náklady, 
strom, přidělání cedulí, ping-pong, JPO, kultura) 
11) Závěr, stanovení příští schůze 
 
Vyvěšeno: 19.11.2018 
Svěšeno:   26.11.2018 

         
       Hana Míková  
             starostka obce Mačkov 
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