
Zápis č. 13 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 25.11. 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. 10 

4) Schválení smlouvy na pronájem pozemků k hospodaření od roku 2020 

5) Schválení souhlasu s kofinancováním projektu ve výši minimálně 30 % z celkových 

uznatelných nákladů projektu víceúčelové hřiště 

6) Schválení souhlasu s podáním žádosti o dotaci do PRV, program 117D8210H. Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

7) Schválení žádosti zhotovení nového Územního plánu obce Mačkov a podání žádosti o 

dotaci z POV. 

8) Výběr zpracovatele Územního plánu 

9) Schválení archivace kronik 

10) Schválení rozpočtu na rok 2020 

11) Schválení střednědobého výhledu na rok 2021-2022 

12) Přijetí kontejneru a přístroje na odvlhčení zdiva do majetku obce 

13) Jmenování inventární komise za rok 2019 

14) Jmenování likvidační komise na rok 2020 

15) Diskuze-odpovědi na žádosti, kulturní činnost do konce roku 

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

schůze byl schválen 5-0-0. 



3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 10. Zastupitelstvo bere 

rozpočtové opatření č. 10 na vědomí. 

4) Schválení smlouvy na pronájem pozemků k hospodaření od roku 2020. Vzhledem 

k úpravám znění smluv, bude zastupitelstvo schvalovat smlouvy až po jejich předložení 

na příštím zasedání zastupitelstva.  

5) Schválení souhlasu s kofinancováním projektu ve výši minimálně 30 % z celkových 

uznatelných nákladů projektu víceúčelové hřiště. Zastupitelstvo obce souhlasí 

s kofinancováním projektu ve výši minimálně 30% celkových uznatelných nákladů 

projektu. Hlasování 5-0-0 

6) Schválení souhlasu s podáním žádosti o dotaci do PRV, program 117D8210H. Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Zastupitelstvo obce souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova, podprogram 117D8210H, 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Hlasování 5-0-0. 

7) Schválení žádosti zhotovení nového Územního plánu obce Mačkov a podání žádosti o 

dotaci z POV. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením Změny územního plánu obce a 

zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení Změny ÚP z programu POV. 

Hlasování 5-0-0. 

8) Výběr zpracovatele Územního plánu. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce 

k obstarání nabídek Zpracovatelů. O konkrétním zpracovateli rozhodne zastupitelstvo 

při příštím zasedání na základě předložených nabídek. 

9) Schválení archivace kronik. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení elektronické 

archivace a digitalizace obecních kronik u firmy DigiPaper s.r.o, se sídlem Hradec 

Králové. Hlasování 5-0-0. 

10) Schválení rozpočtu na rok 2020. Zastupitelé projednali a schválili rozpočet na rok 

2020 jako vyrovnaný, příjmy 5299 tis.=výdaje 5299 tis. Bez výhrad. Hlasování 5-0-0. 

11) Schválení střednědobého výhledu na rok 2021-2022. Střednědobý výhled rozpočtu 

obce na období 2021-2022 byl projednán a schválen bez výhrad. Hlasování 5-0-0. 

12) Přijetí kontejneru včetně přístřešku na kontejner a vrat k oplocení, přijetí přístroje na 

odvlhčení zdiva do majetku obce. Zastupitelstvo schvaluje přijmutí nového 

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

na kontejner za pořizovací cenu 72600,-včetně DPH, vrata 12100,--včetně DPH 

zároveň schvaluje přijmutí přístroje na odvlhčení zdiva do majetku obce za pořizovací 

cenu 33 275,-Kč včetně DPH. Hlasování 5-0-0.  



13) Jmenování inventární komise za rok 2019. Do inventární komise byli jmenováni tito 

členové: Markéta Vrbová, Milan Šmíd a Věra Pangrácová. Hlasování 5-0-0.  

14) Jmenování likvidační komise na rok 2020. Do likvidační komise byli jednoznačně 

jmenováni tito členové: Markéta Vrbová, Petr Bláha a Hynek Hokr. Hlasování 5-0-0.  

 
Diskuze: 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s odpovědí na žádost pí. Hutníkové.  
Odpověď na žádost bere zastupitelstvo na vědomí. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovanou kulturní činností do konce roku. 
Zastupitelstvo schvaluje náklady na mikulášskou besídku v hodnotě 5000,-Kč a částku  

13000,-Kč na vánoční balíčky pro klientky Domova Petra. Hlasování 5-0-0.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možnostmi postupu oprav výpusti (čapu) na 
Rybníku Nový. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s novým lesním hospodářem a hajným, kterým je pan 
Ing.V.Becher. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Zastupitelstvo rozhodlo o kauci 2000,-- za půjčení sálu. Zastupitelstvo bere na 
vědommí. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s oplocením odkalovací nádrže v serpentýnách-provede 
JZD Kadov.  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem činností při osvícení dětského hřiště 

 
Usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje: 

13/1) Ověřovatele zápisu pana Milan Šmíd a pana Hynka Hokra. Zapisovatele 
pana Petra Bláhu. 

Usnesení 13/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/2) Program zasedání 

Usnesení 13/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/3) Schválení souhlasu s kofinancováním projektu ve výši minimálně 30 % z 
celkových uznatelných nákladů projektu víceúčelové hřiště. 

Usnesení 13/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/4) Schválení souhlasu s podáním žádosti o dotaci do PRV, program 117D8210H. 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 
Usnesení 13/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

13/5) Schválení žádosti zhotovení nového Územního plánu obce Mačkov a podání 
žádosti o dotaci z POV. 

Usnesení 13/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/6) Schválení archivace kronik. 

Usnesení 13/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

13/7) Schválení rozpočtu na rok 2020. 
Usnesení 13/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

13/8) Schválení střednědobého výhledu na rok 2021-2022. 



Usnesení 13/8 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/9) Přijetí kontejneru včetně přístřešku  na kontejner a vrat k oplocení, přístroje na 
odvlhčení zdiva do majetku obce. 

Usnesení 13/9 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/10) Jmenování inventární komise za rok 2019. 

Usnesení 13/10 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/11) Jmenování likvidační komise na rok 2020. 

Usnesení 13/11 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
13/12) Náklady na Mikulášskou besídku a vánoční balíčky pro klientky Domova Petra. 

Usnesení 13/12 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
 

Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 13/1) Rozpočtové opatření č. 10 

13/2) Odpověď na žádost pí. Hutníkové. 

13/3) Návrh možností postupu oprav výpusti na Rybníku Nový 

13/4) Novým lesním hospodářem a hajným je Ing. V. Becher 

13/5) Kauci na zapůjčení sálu 2000,--Kč 

13/6) postup činností při osvícení hřiště 

 
Termín příštího zasedání je stanoven na 16. 12. 2019 od 19:00 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

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

 

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

 
Datum:  
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Svěšeno dne: 


