
Zápis č. 15 

ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 24.2. 2020 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. 12, 

4) Schválení zhotovitele čapu k rybníku Nový 

5) Projednání žádosti na odkup pozemku 167/2 a 1356 (pod odkalovací nádrží) JZD Záboří 

6) Diskuze-potažení židlí, nové vybavení výčepu, hospůdka, projednání stížností, setkání 

rodáků, umístění křížku, 

7) 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 starostka doplnila o tyto body: 

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1/2020  

Schválení částky na MDŽ 

Přijetí nábytku z hospůdky do majetku obce. 

Schválení podání záměru na směnu pozemků. 

Schválení podání záměru na pronájem pozemků. 

Schválení podání záměru na odkup pozemku. 

Schválení faktury od firmy INFORM-CONSULT-AQUA s.r.o za čištění a servis 

vodárny. 

Program schůze byl schválen 5-0-0. 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 12. Zastupitelstvo bere 

rozpočtové opatření č. 12 na vědomí. 



4) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1. Zastupitelstvo bere 

rozpočtové opatření č. 1 na vědomí. 

5) Schválení zhotovitele čapu k rybníku Nový. Zastupitelstvu obce byly předloženy čtyři 

cenové nabídky, pro zhotovení nového čapu k rybníku Nový: 

Nabídka pana Radka Šimsi v celkové hodnotě 148 518,-Kč s DPH   

Nabídka pana Josefa Čadka v celkové hodnotě 163 713,-Kč s DPH 

Nabídka pana Vlastimila Ježka v celkové hodnotě 154 750,-Kč s DPH 

Nabídka Spolku stolních tenistů Mačkov v celkové hodnotě 80 412,-Kč s DPH. 

Zastupitelstvo prostudovalo předložené nabídky z hlediska třech hodnotících faktorů: 

1) Zkušenosti s podobnou stavební akcí – preference  

2) Cena dodávky  

3) Rychlost realizace 

Na základě těchto tří uvedených faktorů rozhodlo zastupitelstvo obce, že zhotovitelem 

čapu k rybníku Nový bude pan Vlastimil Ježek s nabídkou v celkové hodnotě 154 750,-

Kč s DPH, kdy předpokládaný nejpozdější termín dokončení akce je 30. 4.2020. 

Hlasování 5-0-0 

6) Projednání žádosti na odkup pozemku 167/2 a 1356 (pod odkalovací nádrží) ZD 

Kadov. Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí. Zastupitelstvo souhlasí s podáním 

záměru na odkup pozemku. Hlasování 5-0-0 

7) Schválení částky na MDŽ.  

Zastupitelstvo schvaluje na financování MDŽ částku 10 000,-Kč. Hlasování 5-0-0 

8) Přijetí nábytku v hospůdce do majetku obce. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím 

nábytkového vybavení hospůdky v cenně 57 677,-Kč včetně DPH. 

Hlasování 5-0-0 

9) Schválení podání záměru na směnu pozemků č. 1034, č.p.1078 ve vlastnictví pana 

Koláře s částí pozemku č.p. 137/6 ve vlastnictví obce Mačkov.(spodní část pozemku) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o směnu pozemku. Zastupitelstvo souhlasí 

s podáním záměru na směnu pozemku. Hlasování 5-0-0 

10) Schválení podání záměru na pronájem pozemků č.p. 137/10 a části pozemku 137/6. 

Zastupitelstvo rozhodlo o podání návrhu na pronájem pozemku a souhlasí s podáním 

záměru na pronájem pozemků. Hlasování 5-0-0 

 
 
Diskuze: 

 



Zastupitelstvo bylo seznámeno s novým nábytkovým vybavením hospůdky, potažením 
židlí, novou výbavou výčepu. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s úklidem v hospůdce a plánem výmalby výčepu.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se způsobem projednání podané stížnosti a odpovědí 
starostky obce stěžovateli. Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s přípravami na zářijové setkání rodáků. Zastupitelstvo 
bere na vědomí 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovaným umístěním křížku na obnovu Božích muk 
v Borku. Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s odkupem el. techniky od pana Sýbka. Prostorový 
mikrofon, mixážní pult, reprobedny a stojanu za celkovou částku 10 000,--Kč. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

15/1)  Ověřovatele zápisu pana Milan Šmíd a Hynek Hokr. Zapisovatele pana Petra 

Bláhu. 

Usnesení 15/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

15/2)  Program zasedání 

Usnesení 15/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

15/3)  Schválení zhotovitele čapu k rybníku Nový. Zhotovitelem čapu k rybníku Nový 

bude pan Vlastimil Ježek 

Usnesení 15/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

15/4) Zastupitelstvo souhlasí s podáním  záměru na odkup,  pozemku. 

Usnesení 15/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

15/5)  Zastupitelstvo schvaluje financování MDŽ částku 10 000,-Kč.  

Usnesení 15/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

15/6)  Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím nábytkového vybavení hospůdky 

v cenně 57 677,-Kč včetně DPH. 

Usnesení 15/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

15/7) Zastupitelstvo souhlasí s podáním záměru na směnu pozemku. 

Usnesení 15/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 



15/8)  Schválení podání záměru na pronájem pozemků. 

Usnesení 15/8 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 
Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
 15/1) Rozpočtové opatření č. 12  

15/2) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

15/3) Vybavení hospůdky 

15/4) Úklid a výmalba hospůdky 

15/5) Stížnost a vyřízení stížnosti 

15/6) Přípravy na setkání rodáků 

15/5) Umístění křížku 

15/6)   Odkup elektroniky pro potřeby obce 

 
Termín příštího zasedání je stanoven na 23.3.2020 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: 


