Zápis č. 20
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 21. 9. 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. 8

4)

Projednání činnosti kontrolního, finančního a kulturního výboru

5)

Schválení prací na kapličce.

6)

Schválení příspěvku pro Domov pro seniory Blatná

7)
Diskuse- hřiště předání staveniště, výročí, vítání a zlaté svatby,setkání
dříve narozených, audit, kroniky, kniha Strakonicko z nebe a Písecko, Cihelna
8)

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 Věra Pangrácová a PetrBláha. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly.
Z program schůze starostka vypustila tyto body:
6)

Schválení příspěvku pro Domov pro seniory Blatná. Bod byl projednán na

předchozím zastupitelstvu.
Program schůze byl schválen 5-0-0
3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8. Zastupitelstvo bere
rozpočtové opatření č. 8 na vědomí.
4) Zastupitelé byli seznámeni s činností kontrolního, finančního a kulturního výboru.
Zastupitelstvo bere činnost všech výborů na vědomí, zároveň byla provedena kontrola

prováděných zápisů z jednání jednotlivých výborů. Zastupitelstvo bere činnost
jednotlivých výborů na vědomí
5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem postupu a s obsahem provedených prací na
kapličce. Zastupitelstvo bere plán prací a obsah provedených prací na vědomí
Diskuze:
1) Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem podepsání smlouvy a předáním staveniště pro
akci „Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Mačkov“. Zastupitelstvo
bere činnost jednotlivých výborů na vědomí.
2) Zastupitelstvo s ohledem na stávající epidemiologickou situaci rozhodlo o odložení
všech společenských akcí a oslav výročí, vítání občánků a zlaté svatby, setkání dříve
narozených apod. Akce budou naplánovány a realizovány dodatečně.
Hlasování 5-0-0.
3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovaným auditem od KÚ
4) Zastupitelstvo bylo informováno o stavu převedení kronik do elektronické podoby.
5) Zastupitelstvu byla předložena k nahlédnutí kniha Strakonicko z nebe.
6) Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem převodu pozemků a dělení pozemků „U
Cihelny“. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavebním záměrem pana Němčíka. Zastupitelstvo
bere na vědomí.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
20/1) Ověřovateli zápisu jsou: Věra Pangrácová a Ing.Petr Bláha.
Zapisovatel zápisu: Ing. Petr Bláha.
Usnesení 20/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.
20/2) Program zasedání
Usnesení 20/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.
20/3) Odložení společenských akcí .
Usnesení 19/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
20/1) Rozpočtové opatření č. 8
20/2) Činnost kontrolního, finančního a kulturního výboru.
20/3) Plán postupu a obsah provedených prací na kapličce.

20/4) Stav s podepsáním smlouvy a předáním staveniště pro akci „Víceúčelové
sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Mačkov“
20/5) Převodu pozemků a dělení pozemků „U Cihelny“
20/6) Stavební záměrem pana Němčíka.
Termín příštího zasedání je stanoven na 26. 10. 2020 od 19:00.
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi.
Starostka: Hana Míková
…………………………

Ověřili: pí.Pangrácová Ing.Bláha
…………………………………………..

Zapsal: Ing. P. Bláha
….………………………….

Datum:25. 9. 2020
Vyvěšeno dne: 29.9.2020

Svěšeno dne:

