
Zápis č. 6 
 

ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané 29. 4. 2019 od 19.00 hod. 
 

Přítomni: H. Míková, H. Hokr, Bc. P. Bláha, Dis., V. Pangrácová, Bc. R. Křemen, Dis., 

M. Šmíd   

                                                                                                                                                                             
Program:  
 

1) Zahájení, přítomnost  
 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  
 

3)  Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3 
 

4)  Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu 
 

5)  Projednání dodatku ke smlouvě Wotan Forest - lesy 
 

6)  Výběr zhotovitele kanc. nábytku 
 

7) Přijetí zás. obleků do majetku 
 

8) Zrušení stavebního výboru 
 

9) Volba předsedy finančního výboru a jeho členů 
 

10) Volba správce hřiště 
 

11)  Diskuse  
 

12) 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 Věra Pangrácová a Petr Bláha. Schváleni 6-0-0. Jiné návrhy nebyly. 
Program schůze byl schválen 6-0-0  
 

Starostka doplnila program o tyto body: 

- Stížnost podaná panem Chárou 
- Schválení smlouvy na dotaci-vypracování projektové dokumentace cyklostezky 
- Projednání kontroly nad pracovníky údržby zeleně 
- Schválení částky na čarodějnice a stavění máje 
- Žádost o fin. dar pro domov důchodců Blatná 
 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 3 
 

4) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu: 
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2018. Datum projednání 

29. 4. 2019. Účetní závěrka byla schválena. Výsledek hlasování 6-0-0. Schválená 
účetní závěrka se provede zápisem na účtech 431/432.  
 

b) Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrečný účet obce k 31. 12. 2018 (včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018) a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad. Výsledek hlasování 6-0-0. 

 
c) Zastupitelstvo schvaluje, že již nebude účtováno na majetkovém účtu 069, neboť ke 

dni 9. 11. 2018 došlo k odprodeji akcií u České spořitelny a jejich hodnota byla 
vyplacena. Výsledek hlasování 6-0-0. 

 
5) Projednání dodatku ke smlouvě Wotan Forest – lesy 

 
Znění dodatku smlouvy se neschvaluje v počtu 6-0-0. Zastupitelstvo se jednoznačně 
dohodlo vyčkat do května letošního roku na revizi lesa provedenou taxátorem. 
 

6) Zastupitelstvu byly předloženy 3 cenové kalkulace a formy provedení zpracování 
kancelářského nábytku. Nabídka od truhlářství pana Huřčáka z obce Kadov ve výši 
75181,-Kč. Druhou nabídku byla nabídka z Truhlářství Solar Blatná ve  výši 101493,-
Kč, Třetí nabídku poskytl pan Šurát ve výši 144744,-Kč  

7) Zastupitelstvo prostudovalo předložené nabídky, na jejichž základě dopadlo hlasování 
takto: Pan Šurát získal 2 hlasy, pan Solar získal 4 hlasy. Přidělení zakázky panu Solarovi 
tak zastupitelstvo odhlasovalo s výsledkem 6-0-0. 

8) Přijetí zásahových obleků do majetku obce: 
Do majetku obce se přijímají 2 ks zásahových obleků v celkové výši 15 016,-Kč. 
Hlasování 6-0-0. 



 
9) Zrušení předsednictví stavebního výboru: 

 
Zastupitelstvo se jednoznačně shodlo, že se stavební výbor neruší!  
 

10) Ve věci volby předsedy finančního výboru a jeho členů bylo rozhodnuto takto:  
 
Novým předsedou finančního výboru se jednohlasně stává navržený pan Petr Bláha 
- hlasování 6-0-0.  
 
Předsednictví ve stavebním výboru panu Bláhovi zůstává a odměnu bude dostávat 
pouze za předsednictví ve finančním výboru. Odměna náleží předsedovi finančního 
výboru od 1.5.2019, přičemž odměna za předsednictví ve stavebním výboru se panu 
Bláhovi ruší ke 30.4.2019. Hlasování 6-0-0. 
 
Noví členové finančního výboru: 1) Zdeněk Pangrác 
           2) Vendula Bláhová 
 

11) Volba správce hřiště. Jako nová správkyně hřiště byla navržena a odhlasována paní Věra 
Pangrácová. Hlasování 6-0-0. 

 
12) Zastupitelstvo schválilo smlouvou na dotaci v částce 300 000,--Kč – dotace je udělena  

na projektovou dokumentaci cyklostezky. Smlouva byla přijata 6-0-0. 
 

13) Stížnost pana Cháry byla zastupitelstvu přečtena. Přestože nebyla stížnost úplná, 
(nebyla podepsaná a neobsahovala potřebné náležitosti stížnosti) zastupitelstvo na tuto            
stížnost odpovědělo. Forma znění odpovědi byla odhlasována 6-0-0. Stížnost včetně 
vyjádření bude zaslána společnosti Wotan Forest, a.s., jež má lesy ve správě. 
 

14) O dohledu nad údržbou zeleně zastupitelstvo rozhodlo takto: Dohled nad pracovníky, 
udržující zeleň v obci, bude nabídnut za úplatu 2000,-Kč/měs. všem 4 spolkům 
(Automotoklub, Hasiči, Myslivci a Ping-pong) působícím v obci Mačkov. Nabídka 
bude vyvěšena.  
 

15) Na čarodějnice a stavění máje schválilo zastupitelstvo částku ve výši 5000,-Kč. 
Hlasování 6-0-0. 
 

16) Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem na těžbu a prodej kůrovcového dřeva 
v katastru obce Mačkov pro firmy a společnosti. 
 

17)  Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou pro občany na samotěžbu kůrovcového 
dřeva za cenu 150,-- za m2. (podmínka těžby- 10 dnů ode dne vytyčení) 
 

18) Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo dar pro Domov pro seniory Blatná ve 
výši 2000,-Kč. Hlasování 6-0-0.  
 
 
 
 



19) Diskuze: 
 
Vodovod – Byl zaznamenán opětovný drobný únik vody v řadu. Zajištěním odstranění 
byl pověřen pan Milan Šmídl. Problematika osazení vodoměrů v řešení. 
 
Čarodějnice – Zastupitelstvo prodiskutovalo občerstvení a pořadatelskou činnost 
 
Hasiči -  Paní Věra Pangrácová seznámila zastupitelstvo s požadavky a přáními SDH 
Mačkov, načež se zastupitelstvo shodlo, že organizaci a pořádání dětského maškarního 
dne přenechá SDH Mačkov na jejich vlastní žádost. Zároveň vyjádřilo souhlas 
s podporou SDH Mačkov při pořádání akce k příležitosti oslav 110 let od vzniku 
jednotky.  
 
 

Usnesení:  
 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

6/1) Ověřovatele zápisu paní Věru Pangrácovou a pana Petra Bláhu. Zapisovatele 
pana Romana Křemena. Usnesení 6/1 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0.  
6/2) Program zasedání. Usnesení 6/2 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0.  
6/3) Účetní závěrku za rok 2018, účetní závěrka se provede zápisem na účtech 431/432. 
Usnesení 6/3 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/4) Účetní závěrečný účet k 31.12.2018. S výrokem bez výhrad. Usnesení 6/4 bylo 
schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/5) Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyby a nedostatku uvedeného ve zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Usnesení 6/5 bylo schváleno. 
Hlasování 6-0-0. 
6/6) Jako zhotovitel kancelářského nábytku byl odhlasován pan Solar. Usnesení 6/6 
bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/7) Přijetí 2 kusů nových zásahových obleků pro JPO Mačkov. Usnesení 6/7 bylo 
schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/8) Nového předsedu finančního výboru pana Petra Bláhu s těmito podmínkami: 
Předsednictví ve stavebním výboru panu Bláhovi zůstává a odměnu bude dostávat pouze 
za předsednictví ve finančním výboru. Odměna náleží předsedovi finančního výboru 
(panu Bláhovi) od 1.5.2019, přičemž odměna za předsednictví ve stavebním výboru se 
panu Bláhovi ruší ke 30.4.2019.  Usnesení 6/8 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/9) Jako nové členy finančního výboru pana Zdeňka Pangráce a paní Vendulu 
Bláhovou. Usnesení 6/9 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0.  
6/10) Novou správkyní hřiště paní Věru Pangrácovou. Usnesení 6/10 bylo schváleno. 
Hlasování 6-0-0. 
6/11) Smlouvu na dotaci-projektová dokumentace cyklostezky ve výšei 300 000,--Kč. 
Usnesení 6/11 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/12) Písemnou formu reakce a její interpretaci na stížnost pana Cháry a předání této 
stížnosti správci lesů společnosti Wotan Forest, a.s.. Usnesení 6/12 bylo schváleno. 
Hlasování 6-0-0. 



6/13) Nabídnutí dohledu nad údržbou zeleně v obci Mačkov a to za úplatu ve výši 2000,-
Kč/měsíc. Nabídka bude směrována všem 4 místním spolkům působícím v obci. Záměr 
bude vyvěšen. Usnesení 6/13 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0.  
6/14) Částku 5000,-Kč pro účely pořádání akce: „čarodějnice a stavění máje“. Usnesení 
6/14 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/15) Dar pro Domov pro seniory Blatná ve výši 2000,-Kč. Usnesení 6/15 bylo 
schváleno. Hlasování 6-0-0. 
6/16) Přenechání pořadatelské činnosti dětského maškarního dne do režie SDH Mačkov 
a podporu SDH při pořádání oslav výročí 110 let od založení jednotky v obci. Usnesení 
6/16 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 

 
Usnesení:  

 
6/1/2) Znění dodatku smlouvy se společností Wotan Forest, a.s. se neschvaluje. 
Usnesení 6/1/2 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. Zastupitelstvo se jednoznačně 
dohodlo vyčkat do května letošního roku na revizi lesa provedenou taxátorem. 
6/2/2) Zastupitelstvo rozhodlo, že se stavební výbor neruší. Usnesení 6/2/2 bylo 
schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 

Usnesení:  
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 6/1/3) Rozpočtové opatření č. 3 

6/2/3) Záměr na těžbu a prodej kůrovcového dřeva v katastru obce Mačkov pro 
společnosti. Dále zastupitelstvo bere na vědomí nabídku pro občany na samo těžbu 
kůrovcového dřeva. 
6/3/2) Požadavky SDH Mačkov vycházející z posledního zasedání SDH – informace 
předány paní Věrou Pangrácovou 
 
 

Usnesení:  
 
Zastupitelstvo ukládá: 
 

6/1/4) Panu Milanovi Šmídovi zajistit odstranění úniků vody z vodovodního řadu obce 
a dále pak dořešit problematiku osazení nových vodoměrů v rámci vodovodního řadu. 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
Termín příštího zasedání je stanoven na 27. 5. 2019 od 19:00 
 

 



Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

 
 
Ověřili: pí. Věra Pangrácová, p. Petr Bláha       Zapsal: Bc. R. Křemen, DiS. 

 

…………………………………………..      ….…………………………. 

 
Datum:  
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Svěšeno dne: 

 


