
Zápis č. 10 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 26.8. 2019 od 19.00 hod. 
 

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

                                                                                                                                                                             
Program:  
 
1) Zahájení, přítomnost 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3) Schválení dodatku smlouvy s firmou Wotan Forest  

4) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7  

5) Přijetí dotace z POV do rozpočtu obce  

6) Přijetí DDHM do majetku obce-PC Lenovo, Multifunkční tiskárna,  

7) Schválení dodavatele na zhotovení nábytku v zasedací místnosti a archivu.  

8) Diskuze - Projednání žádosti o připojení obecního vodovodu k č. p. 11, žádost dětí o 

zapuštěné pískoviště, žádosti o koupi hasičské vycházkové uniformy, koupi sporáku a lednice, 

lesní hospodář, pozemek hřiště, kontejner zastřešení, projednání dotace na školení hasičů, na 

kanalizace, na kontejner  

9) 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 Petr Bláha a Věra Pangrácová. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly. Program 

schůze byl doplněn o bod – Schválení změny dodaného zboží z objednávky č. 4.dle 

nabídky. Program schůze byl schválen  5-0-0  

3) Schválení dodatku smlouvy s firmou Wotan Forest.  

Projednání znění dodatku smlouvy s firmou Wotan Forest bylo přesunuto na úterý dne 

3.9.2019 16:00.  

4) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 7 .  

Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 7 na vědomí. 

5) Přijetí dotace z POV do rozpočtu obce. 



Obec obdržela dotaci z POV v hodnotě 150 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo přijetí 

dotace do rozpočtu obce. Hlasování 5-0-0 

6) Přijetí DDHM do majetku obce-PC Lenovo, Multifunkční tiskárna. 

Pro obecní účely byla zakoupena sestava PC-Lenovo za 34 110,-Kč a Multifunkční 

tiskárna za 6 825,-Kč. Zastupitelstvo schválilo přijetí PC-Lenovo a Multifunkční 

tiskárny do majetku obce. Hlasování 5-0-0 

7) Schválení dodavatele na zhotovení nábytku v zasedací místnosti a archivu. 

Zastupitelstvo vyhodnotilo předložené cenové nabídky na zhotovení stolů do zasedací 

místnosti na sále OÚ a další nábytkové vybavení OÚ (kontejnery k psacím stolům, 

archivační skříň….). Zastupitelstvu byly předloženy cenové nabídky od třech výrobců 

(seřazeno dle ceny od nejnižší po nejvyšší): 

Pan Martin Solar – nabídka v hodnotě 123 500,-Kč 

Pan Ota Synek – nabídka v hodnotě 147 030,-Kč 

Firma PROFIMO s.r.o. - nabídka v hodnotě 165 680,-Kč 

Na základě předložených nabídek zastupitelstvo obce schvaluje pana Martina Solara 

jako zhotovitele nábytku v zasedací místnosti a archivu OÚ. Hlasování 5-0-0 

8) Zastřešení kontejneru + zhotovení vrat. Zastupitelstvu byl předložen návrh na 

zhotovení zastřešení kontejneru a vjezdových vrat ke kontejneru. Spolu s návrhem 

byly zastupitelstvu předloženy tři cenové nabídky na realizaci. Zastupitelstvu byly 

předloženy cenové nabídky od třech výrobců (seřazeno dle ceny od nejnižší po 

nejvyšší): 

Firma Dřevokov Blatná, a.s.– 70 000,-bez DPH 

Firma Engineering Blatná s.r.o. –78 826,-bez DPH 

Firma Blatenské Strojírny s.r.o.- 88 320,-bez DPH 

Na základě předložených nabídek zastupitelstvo obce schvaluje firmu Dřevokov 

Blatná, a.s, jako zhotovitele zastřešení kontejneru a vjezdových vrat ke kontejneru. 

Hlasování 5-0-0. 

9) Zastupitelstvu byla předložena žádost o koupi hasičské vycházkové uniformy. 

Zastupitelstvo po uvážení odsouhlasilo zakoupení hasičské vycházkové uniformy 

v počtu 3 kusy za předpokladu, že místní hasičský sbor si zakoupí 3 uniformy 

z vlastních finančních prostředků. Sbor doloží zakoupení uniforem do 6. 9. 2019 

Hlasování 5-0-0. 

10)  Na obecní akci ukončení léta zastupitelstvo schvaluje finanční zajištění ve výši 2000,-

Kč- 



11) Zastupitelstvo schvaluje změnu dodaného zboží oproti nabídce o 612,-Kč. Dodavatel 

nedodal mikrovlnou troubu a dodal lednici s vyšším obsahem než byla v nabídce. 

Hlasování 5-0-0. 

 

Diskuze: 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenou projektové dokumentace na chodník nad 
rozšířením vodovodu a kanalizace v obci, směr Domov Petra, od firmy S-pro servis 
s.r.o. za nabídkovou cenu 48 000,- Kč bez DPH. Dále bylo seznámeno s postupem 
případné realizace tohoto projektu. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádosti o připojení obecního vodovodu k č. p. 11. 
Zastupitelstvo tuto žádost bere na vědomí a souhlasí s připojením na náklady vlastníků 
této budovy. Hlasování 5-0-0. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s pořízením nového kontejneru v celkové hodnotě 
47 550,- Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí dětí o zapuštěné pískoviště pro atletickou 
sportovní činnost dětí („Parkourové skákání“). 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o koupi sporáku a lednice za účelem rozšíření 
stávajícího provozu o podávání teplých jídel. Vzhledem k faktu, že provozovna není 
uzpůsobená k výrobě hotových jídel (viz kolaudační rozhodnutí objektu) nevzniká tím 
faktická potřeba ke koupi sporáku a žádost byla zastupitelstvem zamítnuta jako 
bezpředmětná. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o podmínkách k získání lesního 
hospodáře.  
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem rozhodnutí Ředitelství drah ve věci 
drážního domku v Mačkově a o výsledku jednání na 2.8.2019 se zástupcem ředitelství. 
ČD navrhli na vlastní náklady provést opravu drážního domku a obci ho pro obecní 
účely za úplatu pronajmout. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem pojistné události – bouračka kamionu do 
oplocení kapličky. 

Usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje: 

10/1) Ověřovatele zápisu pana Petra Bláhu a paní Věru Pangrácovou. Zapisovatele 
pana Petra Bláhu. 

Usnesení 10/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
10/2) Program zasedání. 



Usnesení 10/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
10/3) Přijetí dotace z POV do rozpočtu obce. 

Usnesení 10/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
10/4) Přijetí DDHM do majetku obce-PC Lenovo, Multifunkční tiskárna. 

Usnesení 10/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
10/5) Dodavatelem nábytku do zasedací místnosti a archivu bude Pan Martin Solar. 

Usnesení 10/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
10/6) Zhotovitelem zastřešení kontejneru a vjezdových vrat ke kontejneru bude Firma 
Dřevokov Blatná, a.s. 

Usnesení 10/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
10/7) Obec zakoupí tři vycházkové uniformy pro hasiče jako dar pro místní SDH  

Usnesení 10/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
10/8) Obec schvaluje 2000,-Kč na finanční zajištění akce ukončení léta. 

Usnesení 10/8 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
             10/9) Navýšení nabídky na vybavení prostor OÚ na částku 102 105,- Kč oproti 
původní nabídce 101 493,-Kč 
                        Usnesení 10/9 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 
Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 10/1) Rozpočtové opatření č. 7 

10/2) Cenu projektové dokumentace na rozšíření vodovodu, kanalizace a chodníku 
v obci. 
10/3) Připojení obecního vodovodu k č.p.11 
10/4) Cenu pořízení nového kontejneru. 
10/5) Výsledek jednání obce a ČD o drážním domečku. 

 
Termín příštího zasedání je stanoven na 30. 9. 2019 od 19:00 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 
Ověřili: p. Petr Bláha, pí. Věra Pangrácová      Zapsal: p. P. Bláha 

 

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

 
Datum:  
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Svěšeno dne: 


