
Zápis č. 19 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 24. 8. 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.6,7 

4) Schválení smlouvy na pronájem hospůdky. 

5) Schválení kupní smlouvy pro obec Mačkov-pozemek v Cihelně 

6) Schválení kupní smlouvy a smlouvy na věcné břemeno v prostorách 
sousedících s dočišťovací stanicí vodního zdroje obce. 

7) Schválení výběru dodavatele hodnotící komisí na víceúčelové hřiště. 

8) Schválení smlouvy na dodávku víceúčelového hřiště. 

9) Rozhodnutí o postupu při rozšíření kanalizace a vod. řádu 

10) Rozhodnutí o postupu prací v dočišťovací stanici (Cihelna) 

11) Schválení příspěvku pro Domov pro seniory Blatná 

12) Diskuse-stavební dozor na hřiště, výběrové řízení, udělení příslibu, audit, 

cyklostezka, letní kino na hřišti, kroniky, kniha Strakonicko z nebe, 

kronikářka, práce na rybníku Drašťák. Odpady u kanalizace-Duda, 

kaplička, hospůdka, pí.Caltová, kalendáře-Stak,SOB,kaštanová alej na 

Pahorku, hasiči, lesy dotace, lávka ryb.Nový, stezka k pomníku, 

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

Program schůze starostka doplnila o tyto body: 

Schválení zádání ÚP Mačkov.  

Program schůze byl schválen 5-0-0 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6 a 7. Zastupitelstvo bere 

rozpočtová opatření č. 6 a 7 na vědomí. 

4) Schválení smlouvy na pronájem hospůdky.  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s oficiální žádostí pana Michala Šmída, který se 

přihlásil jako jediný zájemce o pronájem hospůdky. Zastupitelstvo schválilo smlouvu 

o pronájmu hospůdky s platností od 1.10.2020,  

Hlasování 5-0-0. 

5) Schválení kupní smlouvy pro obec Mačkov-pozemek v Cihelně 

Zastupitelstvo projednalo geodetické zaměření a schválilo kupní smlouvu na pozemek 

v Cihelně, který je v těsné blízkosti vodovodní dočišťovací stanice. 

Hlasování 5-0-0. 

6) Schválení kupní smlouvy s věcným břemenem v prostorách sousedících s dočišťovací 

stanicí vodního zdroje obce. 

Zastupitelstvo projednalo rozsah věcného břemene a schválilo smlouvu s věcným 

břemenem pochůzky a pojezdu pro rodinu Krajzlovu,, na pozemcích sousedících s 

dočišťovací stanicí vodního zdroje obce. 

Hlasování 5-0-0. 

7) Schválení výběru dodavatele hodnotící komisí na víceúčelové hřiště. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem provedeného výběrového řízení na 

dodávku víceúčelového hřiště. Komise obdržela pro posouzení tři nabídky k posouzení 

a to od firem Fitnema s.r,o., VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., SPORT 

Construction a.s.  

Na základě provedeného hodnocení nabídek a posouzení nabídky vybraného 

dodavatele v rámci výběrového řízení  veřejné  zakázky  malého   rozsahu  zadávané  

ve  smyslu  § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 



pozdějších předpisů, s názvem „Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v 

obci Mačkov“, zadavatel rozhodl, že vybraným dodavatelem je účastník výběrového 

řízení VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. 

Nabídky byly vyhodnoceny v následujícírn pořadí: 

1. Nabídka poř, č, 2 účastníka VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. 

2. Nabídka poř. č, 1 účastníka Fitnema s.r.o. 

3. Nabídka poř. č. 3 účastníka SPORT Construction a.s, 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise a jako dodavatele akce s 

názvem „Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Mačkov“ schvaluje 

firmu VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. 

Hlasování 5-0-0. 

8) Schválení smlouvy na dodávku víceúčelového hřiště. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu na dodávku víceúčelového hřiště. 

Hlasování 5-0-0. 

9) Schválení zádání ÚP Mačkov.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s připraveným zadáním změny Územního plánu 

obce Mačkov a na základě tohoto: 

I. Schvaluje, v souladu s ustanovením § 6 odst. (5) písm. b) stavebního zákona v návaznosti na 
ustanovení § 47 odst. (5) stavebního zákona, v samostatné působnosti zadání Územního plánu 
Mačkov. 
Hlasování 5-0-0. 

II. Žádá pořizovatele o předání pokynu k vypracování návrhu Územního plánu Mačkov pro 
společné jednání zpracovateli. 
Hlasování 5-0-0. 

10) Rozhodnutí o postupu při rozšíření kanalizace a vod. řádu. Zastupitelstvo bylo 

seznámeno s postupem získání informací k dotačním titulům pro získání financování 

plánovaného rozšíření vodovodu a kanalizace. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

11) Rozhodnutí o postupu prací v dočišťovací stanici (Cihelna) 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s předběžnou nabídkou pro realizaci projektové 

dokumentace na úpravu – opravu dočišťovací stanice (Cihelna). 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

12) Schválení příspěvku pro Domov pro seniory Blatná. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 2000,-Kč. 

Hlasování 5-0-0. 

 



 

Diskuze: 

1) Zastupitelstvo bylo seznámeno s výběrem stavebního dozoru zadavatele pro akci 

„Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Mačkov“. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

2) Zastupitelstvo bylo seznámeno s příslibem paní starostky vůči paní Cohnové. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovaným auditem KÚ. 

4) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem pro získání dotace na realizaci cyklostezky. 

5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozvrhem plánované akce letní kino na hřišti. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

6) Zastupitelstvo bylo seznámeno s pokračováním převodu kronik do digitální podoby. 

7) Zastupitelstvo bylo seznámeno s ukončení činnosti paní Křišťanové jako kronikářky a 

zároveň bylo seznámeno s novou kronikářkou obce, kterou bude paní Kubátová od 

1.1.2021 

 Zastupitelstvo bere na vědomí.  

8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem prací na rybníku Drašťák. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovanou opravou kanalizace-Duda. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

10) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem prací na kapličce. Zavedením 

odvlhčovacího přístroje, zavedením alarmu, zadáním poptávky na přeložení krytiny 

s klempířskými pracemi, obrub a doděláním omítky.  

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

11) Zastupitelstvo bylo seznámeno s vysázením kaštanové aleje na Pahorku 

Zastupitelstvo bere na vědomí.  

12) Zastupitelstvo bylo seznámeno s instalací a provedením lávky ryb.Nový 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

19/1)  Ověřovateli zápisu jsou: Hynek Hokr a Milan Šmíd.  

Zapisovatel zápisu: Ing. Petr Bláha. 



Usnesení 19/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

19/2)  Program zasedání 

Usnesení 19/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

19/3)  Smlouvu o pronájmu hospůdky s Michalem Šmídem. 
Usnesení 19/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

19/4) Kupní smlouvu pro obec Mačkov-pozemek v Cihelně 

Usnesení 19/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

19/5)  Věcné břemeno na pozemku v kupní smlouvě mezi rodinou Krajzlovou a obcí 

Mačkov, v prostorách sousedících s dočišťovací stanicí vodního zdroje obce. 

Usnesení 19/5 bylo schváleno. Hlasování    5-0-0. 

19/6)  Výběr dodavatele hodnotící komisí na víceúčelové hřiště. 

Usnesení 19/6 bylo schváleno. Hlasování    5-0-0 

19/7)  Smlouvy na dodávku víceúčelového hřiště. 

Usnesení 19/7 bylo schváleno. Hlasování    5-0-0 

19/8)  Schvaluje, v souladu s ustanovením § 6 odst. (5) písm. b) stavebního zákona v 
návaznosti na ustanovení § 47 odst. (5) stavebního zákona, v samostatné působnosti 
zadání Územního plánu Mačkov. 
Usnesení 19/8 bylo schváleno. Hlasování    5-0-0 

19/9)  Žádá pořizovatele o předání pokynu k vypracování návrhu Územního plánu Mačkov 

pro společné jednání zpracovateli. 

Usnesení 19/9 bylo schváleno. Hlasování    5-0-0 
19/10) Jednorázový příspěvek pro Domov pro seniory Blatná ve výši 2000,-Kč. 

Usnesení 19/10 bylo schváleno. Hlasování    5-0-0 
 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 

19/1) Rozpočtové opatření č. 6 a 7 

19/2) Postup získání informací k dotačním titulům pro získání financování 

plánovaného rozšíření vodovodu a kanalizace 

19/3) Předběžnou nabídkou pro realizaci projektové dokumentace na úpravu – opravu 

dočišťovací stanice (Cihelna). 

19/4) Výběr stavebního dozoru zadavatele pro akci „Víceúčelové sportovní hřiště s 

umělým povrchem v obci Mačkov“ 

19/5) Příslib paní starostky vůči paní Cohnové 

19/6) Plánovanou akci letní kino na hřišti. 



19/7) Výměnu kronikářek 

19/8) Postup prací na rybníku Drašťák 

19/9) Postup s plánovanou opravou kanalizace-Duda 

19/10) Postup prací na kapličce 

19/11) Vysázení kaštanové aleje na Pahorku 

19/12) Instalaci a provedení lávky ryb.Nový 

 

Termín příštího zasedání je stanoven na 21. 9. 2020 od 19:00. 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

 
 
Ověřili: p.Hokr p. Šmíd    Zapsal: p. P. Bláha 

 

………………………………………….. ….…………………………. 

 
Datum:31.8.2020 
 
 
Vyvěšeno dne: 1.9.2020                                                     Svěšeno dne: 


