
Zápis č. 12 

ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 30.1. 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) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9 

4) Schválení smluv na koupě pozemků  

5) Přijetí přečíslovaných parcela hranic po dokončené pozemkové reformě do majetku obce 

6) Schválení způsobu budoucí správy obecních lesů 

7) Diskuze-projednání žádosti o pronájem rybníka „Nový“, projednání koupě knih 

„Strakonicko z nebe“, informace o výběru zhotovitele na bar do hospůdky, projednání 

rozpracovaného projektu na cyklostezku 

8) 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 VěraPangrácová. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly.  

Program schůze starostka doplnila o tyto body: 

       Schválení rozpracování projektu na cyklostezku.  

      Schválení projektu na rekonstrukci hřiště. 

 Přijmutí nového kontejneru do majetku obce. 

       Program schůze byl schválen 5-0-0. 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9.  

Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 9 na vědomí. 

4) Schválení smluv na koupě pozemků. Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem smluv 

o koupi pozemků. Zastupitelstvo obce schválilo předložené smlouvy bez výhrad. 

Hlasování 5-0-0 



5) Přijetí přečíslovaných parcela hranic po dokončené pozemkové reformě do majetku 

obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem hranic a plošnou výměrou pozemků 

v majetku obce vzniklých na základě pravomocně dokončené pozemkové reformě. 

Tyto pozemky jsou přečíslovány, přičemž jejich nominální hodnota zůstává stejná. 

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí těchto změn bez výhrad. 

Hlasování 5-0-0 

6) Schválení způsobu budoucí správy obecních lesů. Lesy obce Mačkov budou od roku 

2020 spravovány vlastní správou obce. Obec si zajistí vlastního hospodáře a hajného.   

Hlasování 5-0-0. 

7) Schválení rozpracování projektu na cyklostezku.   

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpracovaný projekt cyklostezky. 

8) Schválení projektu na rekonstrukci hřiště. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání 

pořízení dokumentace pro stavební povolení projektu na rekonstrukci hřiště. Vlastní 

realizace projektu je podmíněná získáním dotace na provedení stavby.   

Hlasování 5-0-0 

9)  Přijmutí nového kontejneru do majetku obce. Zastupitelstvo schvaluje přijmutí 

nového kontejneru do majetku obce za pořizovací cenu 57535,50 Kč včetně DPH. 

  Hlasování 5-0-0.  

Žádosti o pronájem rybníka „Nový“. Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí 

o pronájem rybníka nový. 

 

Diskuze: 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pronájem rybníka „Nový“. Obec Mačkov 
v současné době pronajímá pouze rybník ,,Velký Mačkovský“, pronájem ostatních 
rybníků v majetku obce není obecní zájem a proto se žádost o pronájem zamítá.   
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností koupě knih „Strakonicko z nebe“. Obec 
Mačkov zakoupí knihu „Strakonicko z nebe“ v počtu 20Ks. Zastupitelstvo bere na 
vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s termínem setkání rodáků obce. Termín setkání 
rodáků obce bude první víkend v měsíci září 2020. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zadáním výběru zhotovitele na bar do hospůdky. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
 



Usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje: 

12/1) Ověřovatele zápisu pana Petra Bláhu a paní Věru Pangrácovou. Zapisovatele 
pana Petra Bláhu. 

Usnesení 12/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
12/2) Program zasedání a jeho doplnění 

Usnesení 12/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
12/3) Schválení smluv na koupě pozemků. 

Usnesení 12/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
12/4) Přijetí přečíslovaných parcela hranic po dokončené pozemkové reformě do 

majetku obce. 
Usnesení 12/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

12/5) Schválení způsobu budoucí správy obecních lesů. 
Usnesení 15/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

12/6) Schválení projektu na rekonstrukci hřiště. 

Usnesení 12/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

12/7) Přijmutí nového kontejneru do majetku obce. 
Usnesení 12/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 
Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 12/1) Rozpočtové opatření č. 9 

12/2) Schválení rozpracování projektu na cyklostezku.   

12/3) Žádost o pronájem rybníka „Nový“ 

12/4) Koupě knih „Strakonicko z nebe“ 

12/5) Výběr zhotovitele na bar do hospůdky. 

 
 
Termín příštího zasedání je stanoven na 25. 11. 2019 od 19:00 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

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



 

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

 
Datum:  
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Svěšeno dne: 


