Zápis č.17
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konarré dne 25. 5.2020 od 19.00 hod.

Přítomni: H. Míková, M.Šmíd,H, Hokr,Ing. P. Bláha, DiS., \r. Pangrácová
Program:
I) Zaháj ení, přítomno st
2) schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určenízapisc,vatele
3) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3,4,

4) Schválení smlouvy na odkup pozemku č.p. 101 3l2 a 100912 pro obec Mačkov.

5) Schválení smlouvy na směnu pozemků č.p. 1034, I035l2, 1078
137l17

s

obcí za p.ě. 137116 a

.

6) Schválení smlouvy o r,}půjčceč.p.I37l10 a části pozemku č.p.l3716 o výměře 64m2.
7) schválení smlouvy na věcné břemeno
-vodovodní řád s panem kubátem.
8) Příjem do majetku obce-Cihelna

9) Schválení závěrečnéhoúčtu2019.
8) Příjem příspěvku za kůrovcovou kalamitu2}I7-2Ol8 do rozpočtu obce.

9) Schválení bezúplatného převodu části pozemku č.p. St. 26LY 10002 s Spú na obec
Mačkov.

10) Schválení zařazení územíobce do územnípůsobnosii MAS Blatensko o.p.s.

na

programové období 2021-2027.
11) Odsouhlasení ceny vody s

DPH.

12) Osouhlasení položeníoptického kabelu

firmou Konet pod plánovanou cyklostezku.

13) Diskuse-kaplička, pozemková reforma-předání, í-asáda u hospůdky, projednání
brigádnických prací (sečení,schody k pomníku, vyŤezáni cest5, k Cihelně,) Obec jako plátce

DPH. Projednání vedení vodovodního řádu mimo pozemky pana Kadlece-návrh projektu.
MDD, den otcŮ-výlet, lávka k čapu na rybníku Noú, práce na rybníku Drašt'ák. odpady u
kanal izac eD uda,Kr

aj

zl,

14) Závěr, stanovení příštíschůze

průběh schůze:

1)

2)

Starostka obce Přivítala přítomné a byla provedena kontrola
přítomnosti zastupitelů.
Přítomni bYli vŠichni zastupitel é. Zastapitelstvo bylo
usnášení schopné.
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 byl schválen 5-0-0

3) Schválení ÚČetní uzávěrky a

závěrečného účtu2019. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno s účetníuzávěrkou a závěrečným účtemobce
Mačkov.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetnízávěrku k31.12.2019.
Datum projednání
25.5.2020.Účetní závěrkabyla schválena.
Hlasování 5-0-0. Schválená ÚČetnízávěrkase provede zápisemna
účtech43l/432.
Zastupitelstvo obce schvaluje ÚČetní závěreěný účetobce
k31.I2.20I9 (včetně

zPtávY

o výsledku

Přezkoumání hospodaření za rok 2019)

a vyslovuje souhlas
celoročnímhospodařením bezýhrad,. Hlasování 5-0-0.
ZastuPitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením
č. 3 a č. 4. Zastupitelstvo bere
rozpočtovéopatření ě. 3 a č. 4 navědomí.
s

4)

5)

Schválení smlouvy na odkup pozemku č.p. l013l2
ZastuPitelstvo bYlo seznámeno s návrhem smlouvy
na

a

1OO9l2

pro obec Mačkov.

odkup pozemku, Zastupitelstvo

souhlasí s uzavřením smlouvy o odkup pozemků.

Hlasování 5-0-0.

6)

Schválení smlouvy na směnu pozemků č.p, 1034, 103512,1078
s obcí za p.č. 137116 a
I37l17, ZastuPitelstvo bYlo seznámeno s návrhem
smlouvy. Zastupitelstvo souhlasí s
uzavřením smlouvy o směně pozemků.
Hlasování 5-0-0.

7)

Schválení smlour,y o výpůjčceě.p. 137/10 a části pozemku
č.p. l3716 o výměře
64m2, ZastuPitelstvo bYlo seznámeno s návrhem
smlouvy. Zastupitelstvo souhlasí s
uzavŤením smlouvy o výpůjčce.
Hlasování 5-0-0.

8)

schválení smlouvy na věcné břemeno
-vodovodní řád s panem kubátem.

ZastuPitelstvo

bylo

seznámeno

s

geometrickým Plánem, Zastupitelstvo
břemenu.

na věcné břemeno a
souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném

návrhem smlouvy

Hlasování 5-0-0.

9)

Příjem do majetku obce-Cihelna. Bod odložen na příštíjednání.

10)

Příjem PřísPěvku Za kůrovcovou kalamitu 20l]-20l8 do
rozpočtu obce.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s příjmem příspěvku
639 l70,--Kč na kůrovcovou
kalamitu. zastupitelstvo souhlasí s příjmem do rozpočtu
obce.

Hlasování 5-0-0.

11) ZastuPitelstvo bylo seznámeno a schvaluje bezúplatný
převod části pozemku č.p. St.
26LV 10002 s SPÚ na obec Mačkov.
Hlasování 5-0-0.

12) Schválení zaŤazení Území obce do územnípůsobnosti
MAS Blatensko o.p.s. na
Programové období 2021-2027.Zatupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou

obce do Územní PŮsobnosti

MAS

zaŤazeni

Blatensko. Zastupitelstvo obce Mačkov schvaluje

na svém zasedání konaného dne 25.5,2020
zaŤazení územiobce do územnipůsobnosti

MAS Blatensko,

o.p.s. na programové období 202t

Hlasování 5-0-0.

-2027.

13) Odsouhlasení cenY vodY s DPH. Zastupitelstvo
bylo seznámeno se stávajícícenou
vodY, která je 30,-KČ bez DPH. Zároveňbyl
zastupitelstvu předložen návrh na změnu
cenY vodY v celkové výŠi30,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce souhlasí se
změnou ceny vody z30,-Kč bez DPH na konečnou
cenu 30,-Kč včetně DPH.
Hlasování 5-0-0.

14) Odsouhlasení
PoloŽení oPtického kabelu

firmou Konet pod plánovanou cyklostezku.

zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem
uloženíoptického kabelu pod
plánovanou cyklostezku. Zastupitelstvo
obce souhlasí s uloženímoptického kabelu
Pod Plánovanou cYklostezku. Podmínky pro uloženíkabelu budou
dojednány před
realizací cyklostezky.
Hlasování 5-0-0

Diskuze:
zastupitelstvo bylo seznámeno s provedením
údržbykapličky a hasičskézbrojnice.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

zastupitelstvo bylo seznámeno

provedením předání vytýčeníhranic pozemků
v rámci pozemkové reformy. zastupitelstvo
bere na věclomí.
s

ZastuPitelstvo bylo seznámeno

s

provedením brigádnických prací v rámci katastru

obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
zastupitelstvo bylo informováno o faktu, že se obec stává
plátcem DpH.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
ZastuPitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem projektu
vedení obecního vodovodu
mimo PozemkY Pana Kadlece a s tím spojených dalšíchpostupů.
V souvislosti s tímto
bYla zastuPitelstvu obce předlo Žena žád,ost rodiny
Krajzlůs umožněnímpřístupu
k rodinnému hrobu.

ZastuPitelstvo bere na vědomí návrh projektu vedení
obecního vodovodu.
žádostrodiny krajzlů byla v zastupitelstvu projednána
a bude vyřízena.

j,l
jj

zastupitelstvo projednalo plánované kulturní obecní
akce v rámci MDD a dne otců.
Zastupitelstvo schvaluje financování MDD a dne
otců celkovou částkou l5 000,_Kč.
Hlasování 5-0-0
ZastuPitelstvo bYlo seznámeno s realizací lávky
k čapu na rybníku Nový a s postupy
práce na rybníku Drašťák.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

'

ZastuPitelstvo bYlo seznámeno se stavem odpadů
ukanalizace v místě napojení domů
pana Dudy a pod Krajzlů.

Zastupitelstvo bere na vědomí.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluj

17ll)

e

:

ověřovateli zápisu jsou: Milan Šmída Hynek Hokr,
Zapisovatel zápisu: Ing. Petr Bláha.
Usnesení

17 11

by|o schváleno. Hlasování 5-0-0.

1712) Program zasedání
Usnesení 17/2 bylo schváIeno. Hlasování 5-0-0.
1713) Účetní závětku za rok 20Ig.
Účetní závěrkase provede zápisem na účtech43l1432,

l

Usnesení 1713 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.

1714) Účetní závěrečný účetk 31.12.2019.
S v}roke mbezvýhrad.
Usnesení 17/4 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.

l7l5)

Smlouvu na odkup pozemku č.p. 1013/2
a 1009l2pro obec Mačkov.
zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy
o odkup pozemků,
Usnesení 1715 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.

1716) Smlouvu na směnu pozemků č.p.
l O34, 1035/2, 1078 s obcí za

l37l17.

p.č. 137/16

Usnesení 176 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.

1717) Smlouvu o ýpůjčceč.p, l37ll0a části
pozemku č.p. 137/6o výměře 64m2.
Usnesení 17/7 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.
1718) Smlouvu na věcné břemeno
- vodovod ní Ťád,s panem Kubátem.
Usnesení 17l8 byto schváIeno. Hlasování
5-0-0.

t7l9)

PŤljetí příspěvku za kůrovcovou kalam

itu2017-2,18 do rozpočtu obce.

Usnesení 7719 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.
77l10) BezúPlatný
Převod části pozemku č.p.

St.26 LV 10O02s Spú na obec Mačkov
Usnesení 17l10 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.
17111) ZastuPitelstvo obce
Mačkov schvaluje na svém zasedání konaného
dne
25.5.2020 zaŤazení územíobce do
územnípťrsobnosti MAS Blatensko,
o.p.s.
naprogíamové období 2021
-2027.
Usnesení 17 l11 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.

17172) Změnu cenY vodY

z3),-Kčbez DPH

na konečnou cenll30,_Kč včetně DpH.

Usnesení 17lt2 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.
17l13) Uloženímoptického kabelu pod
plánovanou cyklostezku.

Usnesení 17l73 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0.
17/14) Financování MDD a dne
otců celkovou částkou 15 000,-Kč.
Usnesení 17/14 bylo schváleno. Hlasování
5-0-0,
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:

17/7) Rozpočtovéopatření č.3 a4
17/2) Údrzbakapličky

l7l3)

Pozemkovou reťormu předání
-

a

17/4) Provedené brigádnické práce v rámci
katastru obce

l7l5)

Návrh pro-jektu vedení obecního vodovodu
mimo pozemky pana kadlece
1716) Žádostrodiny krajzlů včetně postupu
vyřizenížádosti.
l7/7) Realizaci lávky k čapu na
rybníku Nový aprácena rybníku Drašt'ák.
1718) Stav odpadů u kanalizace Duda,
Krajzl.

Termín příštíhozased,áníje stanoven
na29. 6. 2020od l9:00,

závěrem starostka poděkovala přítomným
a ukončila schůzi.
Starostka: Hana Míková

../

Ověřili: p.Hynek Hokrp. Milan Šmíd

Zapsal: p. P. Bláha

Datum: I.6.2020

Vyvěšeno dne: 2.6.2020

svěšeno dne:

