
Zápis č. 8 

ze zasedání zastupitelstva obce Mačkov, 
které se konalo dne 24.06. 2019 od 19:00 hodin. 

 
 
Přítomni: H. Míková, H. Hokr, M. Šmíd, V. Pangrácová, P. Bláha  

 
Program:  
1) Zahájení, přítomnost  
2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  
3) Jednání s firmou Wotan Forest 
4) Seznámení s rezignací pana Křemena 
5) Volba předsedy kontrolního výboru 
6) Projednání a zvolení nového předsedy zásahové jednotky 
7) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5 
8) Projednání žádosti o připojení obecního vodovodu k č.p. 63 
9) Přijetí dotace na projekt cyklostezky do rozpočtu obce 
10) Diskuze 
11) 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 Markétu Vrbovou. Jako ověřovatelé 
byli navrženi Petr Bláha a Věra Pangrácová. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly. 
Program schůze byl schválen 5-0-0  

 
Starostka doplnila program o tyto body: 

- Projednání uvolnění starostky obce 
 

3) Jednání s firmou Wotan Forest – Dodatek smlouvy se dořeší, až po schůzce taxátora 
s firmou Wotan Forest a zástupci obce. 

 
4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rezignací pana Křemena na člena zastupitelstva 

obce od 1.6.2019 a rezignací na velitele JPO z důvodu stěhování. 
5) Zastupitelstvo obce zvolilo za předsedu kontrolního výboru po panu Křemenovi pana 

Hynka Hokra, kterému se od 1.7.2019 přiznává odměna za předsednictví kontrolního 
výboru a odebírá odměna za předsednictví hospodářského výboru. Za členy 
kontrolního výboru byli zvoleni: G. Barátová a O. Míka. Hlasování: 5-0-0. 



6) Zastupitelstvo obce zvolilo za nového předsedu zásahové jednotky pana Jindřicha 
Bláhu s účinností od 1.7.2019. Hlasování 5-0-0. 

7) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5. Hlasování 5-0-0 
8) Zastupitelstvo schvaluje funkci starostky jako uvolněnou. Hlasování: 5-0-0. 
9) Zastupitelstvo souhlasí s připojením vodovodu k č. p. 63 za podmínek, že přípojku si 

hradí majitelé sami a obec dodá vodoměr. Hlasování: 5-0-0. 
10) Zastupitelstvo přijímá do rozpočtu obce zálohu na dotaci na projekt cyklostezky ve 

výši 210 000,- Kč. Hlasování: 5-0-0. 
 
Diskuze: 
 
- Hřiště: úklid dětského hřiště projednán. Příprava projektu pro stavební povolení na 
víceúčelové hřiště projednána. 
-Projednání opravy kontejneru-seznámil p. Šmíd – rozhodnuto o zhotovení nového 
kontejneru, který bude zastřešen. 
-Sál-společenské akce na sále-projednáno.  
-Kaplička-s pokračováním elektrifikace bylo zastupitelstvo panem Bláhou seznámeno. 
-Sobáček-uzávěrka příspěvků 7.7. 
 

Usnesení:  
 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

8/1) Ověřovatele zápisu pana Petra Bláhu a paní Věru Pangrácovou..Zapisovatele paní 
Markétu Vrbovou. Usnesení 8/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.  
8/2) Program zasedání s rozšířením. Usnesení 8/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.  
8/3) Předsedu kontrolního výboru p. Hynka Hokra. Usnesení 8/3 bylo schváleno. 
Hlasování 5-0-0. 
8/4) Velitele zásahové jednotky p. Jindřicha Bláhu. Usnesení 8/4 bylo schváleno. 
Hlasování 5-0-0. 
8/5) Funkci starostky jako uvolněnou od 1.7.2019. Usnesení 8/5 bylo schváleno. 
Hlasování 5-0-0. 
8/6) Připojení vodovodu k č.p. 63, Usnesení 8/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0  
8/8) Přijetí zálohy na dotaci ve výši 210 000,- do rozpočtu obce. Usnesení 8/8 bylo 
schváleno. Hlasování 5-0-0. 
 
 

Usnesení:  
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 8/1) Rozpočtové opatření č. 5 
    
 
 
 
 
Termín příštího zasedání je stanoven na 29. 7. 2019 od 19:00 



 
 

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

 

………………………… 

 

 
 
Ověřili:.Petr Bláha, Věra Pangrácová       Zapsal: Markéta Vrbová. 

 

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

 
Datum:  
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Svěšeno dne: 

 


