
Zápis č. 14 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 16.12. 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. 11 

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

5) Výběr zpracovatele Územního plánu 

6) Schválení smlouvy na přemístění katodové ochrany 

7) Schválení vyhlášky na poplatky ze psů, veřejného prostranství a výběru ze vstupného. 

8) Diskuze: rekonstrukce - čap rybník Nový, stezka k pomníku, vodoměry a jejich provoz, 

odpady-tašky, osvětlení hřiště, úklid vánoční výzdoby  

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, Věra Pangrácová. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly. 

Program schůze starostka doplnila o tyto body: 

Plán inventur na 2019 

Schválení podání žádosti o dotaci z JČK na nákup nové přenosné požární stříkačky 

pro zásahovou jednotku požární ochrany obce. 

Schválení dodatku ke smlouvě o pronájem pozemku pro paní Zoubkovou. 

Schválení podání žádosti o dotaci z POV na rekonstrukci čapu rybníka Nový. 

Program schůze byl schválen 5-0-0. 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 11 Zastupitelstvo bere 

rozpočtové opatření č. 11 na vědomí. 

4) Schválení smluv na pronájem pozemků k hospodaření od roku 2020. Zastupitelstvo 

bylo seznámeno se předloženými smlouvami. Zastupitelstvo po prostudování návrhů 



souhlasí s uzavřením smluv o pronájmu pozemků s nájemci JZD Blatná, JZD Záboří 

a s panem Zíkou.  Hlasování 5-0-0. 

5) Výběr zpracovatele Územního plánu.  

Na základě nově zjištěných skutečností zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení 

usnesení 13/5 ze dne 25.11.2019ve znění: „Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením 

Změny územního plánu obce a zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci na 

pořízení Změny ÚP z programu POV.“ Důvodem je, že nelze dotaci z POV na 

pořízení Územního plánování čerpat. Hlasování 5-0-0 

Zastupitelstvo obce Mačkov rozhodlo dle § 6 odst. (5) písm. a) stavebního zákona 

v samostatné působnosti o pořízení nového Územního plánu Mačkov a souhlasí 

s podáním žádosti o pořizování návrhu Územního plánu Mačkov na Úřad územního 

plánování Městského úřadu Blatná.  

Dále zastupitelé rozhodli o podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského Kraje 

v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020 na pořízení nového 

Územního plánu. Hlasování 5-0-0 

Zastupitelstvu byly předloženy 3 cenové nabídky na zpracování Územního plánu. 

Nabídka firmy Archum architekti s.r.o.  235 950,--Kč s DPH 

Nabídka Ing. V. Smitka    226 500,--Kč s DPH 

Nabídka Ing.arch.Gottfried    157 300,--Kč s DPH 

Zastupitelstvo prostudovalo předložené nabídky a na jejich základě, schválilo jako 

zpracovatele nového Územního plánu obce Ing. arch. Gottfrieda. 

Hlasování 5-0-0  

6) Schválení smlouvy na přemístění katodové ochrany.  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dohodou o přemístění katodové ochrany mezi obcí 

Mačkov a firmou E.ON Energie, a.s.  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

7) Schválení vyhlášky na poplatky ze psů, veřejného prostranství a výběru ze vstupného. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s novým zněním vyhlášky na poplatky ze psů. Se 

zněním vyhlášky zastupitelstvo souhlasí. Hlasování 5-0-0. 

Vyhláška o využívání veřejného prostranství a výběru ze vstupného je ponechána beze 

změn.  

8) Plán inventur za 2019. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem inventur za rok 

2019.  Zastupitelstvo bere plán inventur za vědomí. 



9) Schválení podání žádosti o dotaci z JČK na nákup nové přenosné požární stříkačky 

pro zásahovou jednotku požární ochrany obce. 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského Kraje 

v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020 na nákup nové přenosné 

požární stříkačky pro zásahovou jednotku požární ochrany obce.  

Hlasování 4-1-0. 

10) Schválení podání žádosti o dotaci z POV na rekonstrukci čapu rybníka Nový.  

Zastupitelstvo schvaluje podáním žádosti o dotaci z programu POV na rekonstrukci 

čapu rybníka Nový. Hlasování 5-0-0.  

11) Schválení dodatku ke smlouvě mezi paní Petrou Zoubkovou a Obcí Mačkov o 

pronájmu pozemku č. parc. 1589 o výměře 596 m2 na dobu určitou do 31.12.2022. 

Hlasování 5-0-0 

 
Diskuze: 

 
Rekonstrukce - čap rybník Nový 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozsahem plánovaných prací dle předběžných 
nabídek a s možností podání žádosti o dotaci z POV. Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Stezka k pomníku 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem prací a náklady na úpravu stezky 
k pomníku. Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s odkoupením kříže a převezením na obnovu Božích 
muk v Borku. Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Vodoměry a jejich provoz 
Zastupitelstvo bylo informováno o stávajícím stavu výměny vodoměrů a sepsání 
smluv o odběru vody. Zastupitelstvo bere na vědomí 
  
Odpady-tašky. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s kontrolou od firmy EKO-KOM, a.s. ohledně počtu 
nádob na tříděný odpad. Zastupitelstvo bere na vědomí  
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o nových pravidlech agendy 
v opatrovnictví. 
 
Osvětlení hřiště 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s předběžnou nabídkou na provedení elektrifikace 
hřiště. Zastupitelstvo bere na vědomí 



 
Úklid vánoční výzdoby  
Úklid vánoční výzdoby bude proveden v sobotu na 11. 1. 2020 v 9:00. 
 

 
Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

14/1)  Ověřovatele zápisu pana Petra Bláhu paní Věru Pangrácovou. Zapisovatele 

pana Petra Bláhu. 

Usnesení 14/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

14/2)  Program zasedání 

Usnesení 14/2 bylo schváleno. lasování 5-0-0. 

14/3)  Schválení smluv na pronájem pozemků k hospodaření od roku 2020. 

Usnesení 14/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

14/4) Zrušení usnesení 13/5 ze dne 25.11.2019. 

Usnesení 14/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

14/5)  Schválení žádosti zhotovení nového Územního plánu obce Mačkova podání 

žádosti o dotaci z JČK. 

Usnesení 14/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

14/6)  Výběr zpracovatele Územního plánu. Zpracovatelem Územního plánu byl 

vybrán Ing.arch.Gottfried 

Usnesení 14/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

14/7) Schválení vyhlášky na poplatky ze psů. 

Usnesení 14/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

14/8)  Schválení podání žádosti o dotaci z JČK na nákup nové přenosné požární 

stříkačky pro zásahovou jednotku požární ochrany obce 

Usnesení 14/8 bylo schváleno. Hlasování 4-1-0. 

14/9)  Schválení podání žádosti o dotaci z POV na zhodnocení rybníka Nový 

rekonstrukci čapu 

Usnesení 14/9 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

             14/10)   Schválení dodatku smlouvy paní Zoubkové do 31.12.2022. 

                         Usnesení 14/10 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce rozhodlo: 



 

14/1)         dle § 6 odst. (5) písm. a) stavebního zákona v samostatné působnosti o pořízení 

nového Územního plánu Mačkov a souhlasí s podáním žádosti o pořizování návrhu Územního 

plánu Mačkov na Úřad územního plánování Městského úřadu Blatná.  

                   Usnesení 14/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0 

14/2)          pověřuje Hanu Míkovou v návaznosti na ustanovení § 47 odst. 1 stavebního 

zákona spolupracovat s pořizovatelem a zpracovatelem při procesu pořízení územního plánu 

jako „určený zastupitel“. 

                   Usnesení 14/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0 

 
 
 
 
 
 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 14/1) Rozpočtové opatření č. 11 

14/2) Dohodu o přemístění katodové ochrany. 

14/3) Plán inventur na 2019 

14/4) Rekonstrukce - čap rybník Nový 

14/5) Stezka k pomníku 

14/6) Odkup a umístění kříže 

14/5) Vodoměry a jejich provoz 

14/6) Odpady-tašky 

14/7) Osvětlení hřiště 

 

 
Termín příštího zasedání je stanoven na 24.2.2020. 2020 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: 


