Zápis č. 4
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané 25. 2. 2019 od 19.00 hod.
Přítomni: H. Míková, H. Hokr, Bc. P. Bláha, Dis., V. Pangrácová, L. Cohnová,
Bc. R. Křemen, Dis., M. Šmíd
Program:
1) Zahájení, přítomnost
2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
4) Schválení výjezdního dětského dne
5) Projednání žádosti o přípojku vodovodního řádu k č.p. 95
6) Diskuse (projekty- oprava vod. řádu, rozšíření u bytovky, hřiště, lesní plán-kontrola,
připevnění cedulí, ping-pong, JPO, kultura, letecké snímky)
7) Závěr, stanovení příští schůze
Průběh schůze:
1) Starostka obce přivítala přítomné a byla provedena kontrola přítomnosti zastupitelů.
Přítomni všichni zastupitelé.
Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.
2) Starostka obce navrhla jako zapisovatele schůze Romana Křemena. Jako ověřovatelé byli
navrženi L. Cohnová a V. Pangrácová. Jiné návrhy nebyly. Program schůze byl schválen 70-0.
Starostka doplnila program o tyto body:
-

-

Schválení příspěvku na charitu
Schválení pořadí budování cest z plánu společného zařízení pozemkovým úřadem
Projednání a schválení dotací na:
a) JPO Mačkov
b) Projektová dokumentace na cyklostezku
Schválení nového člena JPO Mačkov
Schválení částky na MDŽ

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1
4) Výjezdní dětský den do zábavného parku Mirakulum v Milovicích na den 8. 6. 2019 byl
projednán a schválen. Hlasování 6-1-0. (nesouhlasně hlasovala pí. L.Cohnová)
5) Žádost paní Peroutkové o připojení k vodovodnímu řádu byla schválena s podmínkou
rozšíření současného vodovodního řádu. Hlasování 7-0-0.
6) Příspěvek na charitu byl schválen. Hlasování 7-0-0
7) Zastupitelstvo projednávalo pořadí budování cest z plánu společného zařízení. Bylo
navrženo a chváleno toto pořadí:
1) Hlavní polní cesta - Drašťák, Vinice, Závist, Podolí a vyústění nad lomem
2) Hlavní polní cesta na Hříbárnu. Hlasování 7-0-0.
8) Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na JPO Mačkov. Hlasování 7-0-0
9) Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na projektovou dokumentaci na cyklostezku
Mačkov-Blatná. Hlasování 7-0-0
10) Zastupitelstvo schválilo nového člena JPO-Jindru Bláhu. Hlasování 7-0-0.
11) Zastupitelé schválili částku na MDŽ ve výši 8000,-- Kč. Hlasování 7-0-0.
12) Diskuse :
Oprava vodovodního řádu byla prodiskutována.
Rozšíření řádu u bytovky bylo probráno v souvislosti s připojením č.p 95. Pozornost
bude věnována při dalších jednáních.
Možnosti dalšího postupu v rámci úprav hřiště řešeno a dále jednání budou pokračovat.
Ve čtvrtek dne 28. 2. 2019 v 15:30 proběhne jednání zastupitelů se zástupci firmy
Wotan Forest, a.s.
Připevnění cedulí bylo uloženo panu Hynkovi Hokrovi a Milanovi Šmídovi.
Přistavením obecní vozidla tovární značky VOLKSWAGEN SPZ:5C82814
k pravidelné kontrole na STK byl pověřen Roman Křemen.
V rámci odprodeje stolu na ping-pong hledá zastupitelstvo další možnosti, kde by bylo
možno stůl uskladnit, aby byl podpořen místní ping-pongový klub. Pokud však nedojde
ke schůdnému řešení, bude nuceno stůl prodat.
JPO – projednány termíny proškolení velitelů a strojníků. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s aktuálním stavem jednotky.

Zastupitelstvo si určilo termíny schůzek ve věci příprav kulturních akcí v následujícím
měsíci.
Starostka obeznámila zastupitelstvo se zadáním pořízení leteckých snímků.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
4/1) Ověřovatele zápisu pí. Lenku Cohnovou a pí. Věru Pangrácovou. Zapisovatele
p. Romana Křemena. Usnesení 4/1 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0.
4/2) Program zasedání. Usnesení 4/2 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0.
4/3) Výjezdní dětský den do zábavního parku Mirakulum v Milovicích na den
8. 6. 2019. Usnesení 4/3 bylo schváleno. Hlasování 6-1-0.
4/4) Žádost paní Peroutkové o připojení k vodovodnímu řádu s podmínkou rozšíření
současného vodovodního řádu. Usnesení 4/4 bylo schváleno. Hlasování proběhlo v
počtu 7-0-0.
4/5) Příspěvek na charitu ve výši 1000,-Kč. Usnesení 4/5 bylo schváleno. Hlasování 70-0.
4/6) Pořadí budování z plánu společného zařízení dle návrhu v pořadí:
1) polní cesta - Drašťák, Vinice, Závist, Podolí a vyústění nad lomem
2) polní cesta na Hříbárnu
Usnesení 4/6 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0.
4/7) podání žádosti o dotaci na JPO Mačkov. Usnesení 4/7 bylo schváleno. Hlasování
7-0-0.
4/8) podání žádosti o dataci na projektovou dokumentaci cyklostezky Mačkov-Blatná.
Usnesení 4/8 bylo schváleno.Hlasování 7-0-0.
4/9) nového člena JPO Mačkov pana Jindřicha Bláhu. Usnesení 4/8 bylo schváleno.
Hlasování 7-0-0
4/10) příspěvek na MDŽ ve výši 8000,-- Kč. Usnesení 4/10 bylo schváleno. Hlasování
7-0-0.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
4/1) Rozpočtové opatření č. 1
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá:
4/1) Připevnění informačních cedulí panu Hynkovi Hokrovi a panu Milanovi Šmídovi.
4/2) Přistavení obecního osobního automobilu tovární značky VOLKSWAGEN
SPZ: 5C82814 k pravidelné kontrole na STK panu Romanovi Křemenovi

Termín příštího zasedání je stanoven na 25. 3. 2019 od 19:00
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi.

Starostka: Hana Míková
…………………………

Ověřil: pí. L. Cohnová, pí. V. Pangrácová

Zapsal: Bc. R. Křemen, DiS.

…………………………………………..

….………………………….

Datum:
Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

