
Zápis č. 11 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 30.9. 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. 8  

6) Vyřazení DDHM z majetku obce, skříně, stoly 

7) Přijetí DDHM do majetku obce, skříně, stoly, židle  

8) Schválení zhotovitele projektu na prodloužení vodovodu a kanalizace  

9) Schválení zhotovitele projektu na chodník k domovu Petra  

11) Diskuze-kontejner zastřešení 

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 Petra Bláhu. Jako ověřovatelé byli 

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

Program schůze starostka doplnila o tyto body: 

       Projednání samotěžby v obecních lesích.           

       Schválení smlouvy o pronájmu pozemku.  

       Schválení objednávky na druhou etapu výroby kancelářského nábytku 

       Schválení částky na vítání občánků a setkání důchodců. 

Program schůze byl schválen 5-0-0. 

3) Schválení dodatku smlouvy s firmou Wotan Forest.  

Zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy o hospodaření v obecních lesích mezi obcí 

Mačkov a firmou Wotan Forest. Hlasování 5-0-0 

4) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8.  

Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 8 na vědomí. 



5) Vyřazení DDHM z majetku obce, skříně, stoly. Zastupitelstvo bylo seznámeno 

s obsahem návrhu na vyřazení DDHM z majetku obce a základě předloženého návrhu 

schválilo vyřazení DDHM z majetku obce. Hlasování 5-0-0 

6) Přijetí DDHM do majetku obce, skříně, stoly, židle. Zastupitelstvo bylo seznámeno 

s obsahem návrhu na přijetí DDHM v celkové hodnotě 94 300,-Kč do majetku obce na 

základě předloženého návrhu schválilo přijetí DDHM do majetku obce. 

Hlasování 5-0-0 

7) Schválení zhotovitele projektu na prodloužení vodovodu a kanalizace  

Zastupitelstvu byly předloženy 3 cenové nabídky na vypracování projektové 

dokumentace na prodloužení vodovodu a kanalizace.  

Nabídka Ing. Šrámkové byla ve výši 113 000,- Kč + DPH.  

Druhou nabídku poskytl Ing. Ureš s konečnou cenou 108 900,-Kč včetně DPH. Tato 

nabídka nezahrnuje inženýrskou činnost (stavební povolení). Poslední, třetí nabídkou, 

byla nabídka Ing. Brüklerové za cenu 128 700,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo prostudovalo předložené nabídky. Na základě kvality zpracování nabídek 

a časových možností jednotlivých oslovených firem, schválilo jako zpracovatele 

projektové dokumentace na prodloužení vodovodu a kanalizace Ing. Šrámkovou.  

Hlasování 5-0-0. 

8) Schválení zhotovitele projektu na chodník k domovu Petra  

Zastupitelstvu byly předloženy 3 cenové nabídky na vypracování projektové 

dokumentace na chodník k domovu Petra.  

Nabídka od pana Vítězslava Oudese byla ve výši 60 500,- Kč včetně DPH.  

Druhou nabídku poskytla společnost S-PRO SERVIS, s.r.o. s konečnou cenou 58 080,-

Kč včetně DPH.  

Poslední, třetí nabídkou, byla nabídka Ing. Václavíčka za cenu 64 000,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo prostudovalo předložené nabídky. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo 

firmu S-PRO SERVIS, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace. Hlasování 5-0-0. 

9) Projednání samotěžby v obecních lesích. Zastupitelstvo na základě nedostatečně    

doložených informací o již provedené samotěžbě se rozhodlo schválit zastavení 

samotěžby v obecních lesích od 1.10.2019. Hlasování 5-0-0 

10)  Schválení smlouvy o pronájmu pozemku. 

  Zastupitelstvu byl předložen návrh na pronájem obecního pozemku č. 1589 u rybníka 

Nový o výměře 596 m2, zájem projevila paní Petra Zoubková.  



Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu na pronájem dotčeného pozemku do 

konce roku 2019. Hlasování 5-0-0.  

11)  Zastupitelé byli seznámeni s druhou etapou výroby nábytku a s objednávkou, která je 

nižší oproti nabídce o 26 400,--Kč, z důvodu nerealizace vybavení nábytkem archiv 

obce.  

12)  Na obecní akci vítání občánků a setkání důchodců schvaluje zastupitelstvo finanční 

zajištění ve výši 13 000,-Kč. Hlasování 5-0-0. 

 

 

 

Diskuze: 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem provádění zastřešení kontejneru. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zrušením obecního zájezdu na „Burčákový pochod“. 
Důvodem zrušení je zrušení ubytování pro účastníky. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

Usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje: 

11/1) Ověřovatele zápisu pana Hynka Hokra a pana Milana Šmída. Zapisovatele 
pana Petra Bláhu. 

Usnesení 11/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
11/2) Program zasedání a jeho doplnění 

Usnesení 11/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
11/3) Schválení dodatku smlouvy s firmou Wotan Forest. 

Usnesení 11/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
11/4) Vyřazení DDHM z majetku obce, skříně, stoly. 

Usnesení 11/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
11/5) Přijetí DDHM do majetku obce, skříně, stoly, židle. 

Usnesení 11/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
11/6) Zhotovitelem projektu na prodloužení vodovodu a kanalizace bude 

Ing.Šrámková. 

Usnesení 11/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

11/7) Zhotovitelem projektu na projektu na chodník k domovu Petra bude 
 S-Pro Servis. 

Usnesení 11/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
           11/8) Zákaz samotěžby v obecních lesích. 

Usnesení 11/8 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
11/9) Smlouvu o pronájmu obecního pozemku č. 1589 o výměře 596 m2. 

Usnesení 11/9 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 



            11/10) Celkové náklady objednávky z druhé etapy výroby nábytku jsou 97100,--Kč 

oproti původní nabídce 123 500,-- Kč.  
Usnesení 11/10 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

11/11) 13 000,-Kč na finanční zajištění akce vítání občánků a setkání důchodců. 
Usnesení 11/9 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 

Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 11/1) Rozpočtové opatření č. 8 

11/2) Postup provádění zastřešení kontejneru. 
11/3) Zrušení „Burčákového pochodu“ 
 

 
Termín příštího zasedání je stanoven na 30. 10. 2019 od 19:00 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

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

 

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

 
Datum:  
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Svěšeno dne: 


