
Zápis č. 9 
 

ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané 29.7. 2019 od 19.00 hod. 
 

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

                                                                                                                                                                             
Program:  
 
1) Zahájení, přítomnost 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3) Schválení nájemce a délky nájmu hospůdky 

4) Schválení zhotovitele podlah v prostorách OÚ 

5) Schválení dodavatele na vybavení JPO. 

6) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 

7) Seznámení s pracemi v prostorách OÚ 

8) Seznámení s dopisem od firmy Wotan Forest 

9) Diskuze (cyklostezka-pokračování projektu, kanalizace-rozšíření vodovodní přípojky 

a chodník-pokračování projektu, hřiště…) 

10) 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 Petra Bláhu. Jako ověřovatelé byli 

navrženi Hynek Hokr a Milan Šmíd. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly. Program 

schůze byl schválen 5-0-0  

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí pana Černého o prodloužení smlouvy o 

pronájmu hospůdky. Zastupitelstvo schválilo prodloužení pronájmu hospůdky 

s panem Černým a délku nájmu hospůdky do prosince 2022. 

Hlasování 5-0-0 

 



4) Zastupitelé byli seznámeni s výběrovým řízením na dodavatele vybavení zásahové 

jednotky PO obce Mačkov. Na základě předložené zprávy o výběru nejvhodnější 

nabídky zastupitelstvo schválilo jako dodavatele firmu Jiřina Jiskrová, Sedlice. 

Hlasování 5-0-0 

5) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6 

6) Zastupitelé byli seznámeni s pracemi v prostorách OÚ – elektrika, IT služby, 

zednické, malířské a podlahářské práce.  

Bez výhrad 

7) Zastupitelstvo bylo seznámeno dopisem od firmy Wotan Forest a připravovanou 

odpovědí.  

Bez výhrad. 

 
Diskuze: 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o dílo na vyhotovení kancelářského 

nábytku pro OÚ mezi obcí Mačkov a panem Martinem Solarem.  

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zahradními pracemi okolo OÚ. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s pokračováním projektu cyklostezky. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektem prodloužení kanalizace, vodovodní 

přípojky a chodníku. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možnými dalšími postupy v projektu úprav a oprav 

hřiště. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovaným uložením uren do společného hrobu 

ústavu Petra Mačkov. 

Zastupitelstvo bylo informováno o možnostech obnovy stavu kontejneru a možnostech 

jeho zastřešení. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem rozhodnutí Ředitelství drah ve věci 

drážního domku v Mačkově a o plánovaném jednání na 2.8.2019 se zástupcem 

ředitelství. 

Zastupitelstvo bylo informováno o dokončení venkovního pingpongového stolu na 

hřišti obce.  

 

 

 
 
 



Usnesení:  
 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

9/1) Ověřovatele zápisu pana Hynka Hokra a pana Milana Šmída. Zapisovatele 
pana Petra Bláhu.  

Usnesení 9/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.  
9/2) Program zasedání.  

Usnesení 9/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.  
9/3) Pronájem hospůdky bude panu Černému prodloužen do prosince 2022. 

Usnesení 9/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
9/4) Dodavatelem vybavení JPO bude firma Jiřina Jiskrová, Sedlice. 

Usnesení 9/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
 

Usnesení:  
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 9/1) Rozpočtové opatření č. 6 

9/2) Provedení prací v prostorách OÚ 
9/3) Obsah dopisu od firmy Wotan Forest a obsah připravované odpovědi 
9/4) Provedení zahradnických prací v okolí OÚ 
9/5) Smlouvu mezi firmou Truhlářství Solar a obcí Mačkov 
9/6) Oprava kontejneru na nadměrný odpad 
 

Zastupitelstvo ukládá p. Šmídovi 
 
            9/1) Uložení uren do společného hrobu ÚSP Mačkov 
 
  
Termín příštího zasedání je stanoven na 26. 8. 2019 od 19:00 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
 
Starostka: Hana Míková 

……………………… 

 

Ověřili: p. Hynek Hokr, p. Milan Šmíd       Zapsal: Ing. P. Bláha, DiS. 

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

 
Datum:  
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Svěšeno dne: 

 


