Zápis č. 5
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané 26. 3. 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. 2
4) Projednání žádosti sl. Bláhové
5) Projednání dodatku ke smlouvě Wotan Forest - lesy
6) Výběr zhotovitele kanc. nábytku
7) Diskuse (hřiště, projednání výroční schůze – občerstvení a příspěvky, SOBáček, JPO,
kultura)
8) Závěr, stanovení příští schůze

Průběh schůze:
1) Starostka obce přivítala přítomné a byla provedena kontrola přítomnosti zastupitelů.
Přítomni byli všichni zastupitelé. Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.
2) Starostka obce navrhla jako zapisovatele schůze Romana Křemena. Jako ověřovatelé
byli navrženi Hynek Hokr a Milan Šmíd. Jiné návrhy nebyly. Program schůze byl
schválen 7-0-0
Starostka doplnila program o tento bod:
-

Odstoupení paní Lenky Cohnové z funkce zastupitele obce Mačkov

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2
4) Slečna A. Bláhová požádala obec o finanční podporu na sport. Její žádost byla
projednána a zastupitelstvo jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5000,-Kč
s podmínkou, že bude mít při sobě v době závodu kdekoliv viditelně umístěné logo
obce. Hlasování 7-0-0.
5) Zastupitelstvo projednalo podmínky nového dodatku smlouvy, který bude předložen
firmě Wotan Forest, a.s. Další detaily a kritéria budou nadále upřesňovány během
výsledků z dalších jednání s firmou Wotan Forest, a.s.
6) Zastupitelstvu byly předloženy cenové kalkulace a formy provedení zpracování
kancelářského nábytku. Tyto návrhy byly diskutovány a byly upřesněny body, které
bude zapotřebí blíže specifikovat, za účelem přesnějšího porovnání předložených
nabídek. Z tohoto důvodu se tento bod přesouvá na další jednání.
7) Diskuze:
Hřiště – dotace na víceúčelové hřiště od firmy ČEZ zatím neschválena – postoupeno
k dalšímu jednání
Projednání výroční schůze - projednáno, zastupitelé obeznámeni s předpokládaným
obsahem schůze a s body jejich vlastní prezentace
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno o komunikaci a další prezentaci obce v SOBáčku.
Zároveň projednán aktuální stav jednotky JPO a průběh proškolování členů včetně
dalšího výhledu a vystrojování – dotace v řešení.
Vyjednány výhodnější podmínky vedení účtu obce u KB.
Prodiskutovány nové pracovní síly z úřadu práce
8) Odstoupení z funkce paní Lenky Cohnové bylo vzato na vědomí

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
5/1) Ověřovatele zápisu pana Hynka Hokra a pana Milana Šmída. Zapisovatele
pana Romana Křemena. Usnesení 5/1 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0.
5/2) Program zasedání. Usnesení 5/2 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0.
5/3) Dar pro slečnu Bláhovou ve výši 5000,-Kč. Usnesení 5/3 bylo schváleno.
Hlasování 7-0-0.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
5/1) Rozpočtové opatření č. 2

Termín příštího zasedání je stanoven na 29. 4. 2019 od 19:00
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi.

Starostka: Hana Míková
…………………………

Ověřil: p. Hynek Hokr, p. Milan Šmíd

Zapsal: Bc. R. Křemen, DiS.

…………………………………………..

….………………………….

Datum:
Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

