
Zápis č. 21 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 26. 10. 2020 od 19.00 hod. 
 

Přítomni: H. Míková, H. Hokr, Ing. P. Bláha, DiS., V. Pangrácová, M. Šmíd omluven  

 
Program:  
 
1) Zahájení, přítomnost  

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9 

4) Seznámení s průběhem dílčího auditu 

5) Schválení žádosti na odkup části pozemku u komunikace č. 724/3  a 
parcely č. 12.  

6) Projednání a schválení pozastavení nájmu z hospůdky 

7) Přijetí do majetku obce-odvlhčovaní zařízení kaplička. 

8) Seznámení s instalací alarmu do kapličky. 

9) Schválení dohody-vodovod u Bahýnka 

10) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí - věc.břemeno 

11) Projednání nabídky a schválení smlouvy na vyřízení žádosti Cyklostezky 

12) Projednání nabídky a schválení smlouvy na vyřízení žádosti: Prodloužení 
vodovodu a kanalizace 

13) Projednání nabídky a schválení smlouvy na vyřízení žádosti: Chodník 
k ústavu  

14) Schválení zadání projektu na přeložení vodovodu do obecních pozemků-
vyřazení vodovodu z pozemků pana Kadlece. 

15) Projednání žádosti paní Besperátové č.p.45 k připojení na místní vodovod 

16) Diskuse-hřiště-stavba, kaplička, voda-vzorky-vodoměry, Cihelna, Makov-
ohrožená zvířata, rybníky Cihelna, Dražťák, kultura-narozeniny, 
zhodnocení zásahu, zimní údržba 

17) Závěr, stanovení příští schůze 

 



Průběh schůze:  

1) Starostka obce přivítala přítomné a byla provedena kontrola přítomnosti zastupitelů. 

Přítomni byli 4 z 5 zastupitelů. Omluven byl pan Milan Šmíd. Zastupitelstvo bylo 

usnášení schopné. 

2) Starostka obce navrhla jako zapisovatele schůze Petra Bláhu. Jako ověřovatelé byli 

navrženi Věra Pangrácová a Hyne Hokr. Schváleni 4-0-0. Jiné návrhy nebyly. 

Program schůze byl doplněn o tyto body: 

Jednání o opravě nebo odstranění retardéru u hospůdky. 

Přijetí dotace do rozpočtu obce-dotace z POV 60 000,--Kč.  

Program schůze byl schválen 4-0-0 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 9. Zastupitelstvo bere 

rozpočtové opatření č. 9 na vědomí. 

4) Zastupitelé byli seznámeni s průběhem dílčího auditu KÚ. Zastupitelstvo bere průběh 

dílčího auditu na vědomí. 

5) Schválení žádosti na odkup části pozemku u komunikace č. 724/3 a parcely č. 12 obojí 

v k.ú.Mačkov. Zastupitelstvo schválilo vypsání záměru na prodej pozemku a 

geodetické zaměření této části.  Hlasování 4-0-0. 

6) Projednání a schválení pozastavení nájmu z hospůdky. Zastupitelstvo schválilo 

pozastavení nájmu hospůdky po dobu trvání vládního nařízení. Hlasování 4-0-0. 

7) Přijetí do majetku obce-odvlhčovací zařízení kapličky. Zastupitelstvo schválilo přijetí 

odvlhčovacího zařízení kapličky v celkové výši 23 595,--Kč do majetku obce. 

Hlasování 4-0-0. 

8) Seznámení s instalací alarmu do kapličky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí instalaci 

alarmu v kapličce. Zhodnocení kaple v celkové výšíl 30 735,--Kč. 

9) Schválení dohody-vodovod u Bahýnka. Zastupitelstvo obce nesouhlasí se sepsáním 

dohody a deleguje starostku k sepsání žádosti o vyjádření Stavebního úřadu 

k prováděným terénním úpravám na pozemku parc.č. 1077 v k.ú.Mačkov. Hlasování 

4-0-0. 

10) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí pan Kubát - věc.břemeno části vodovodního 

řádu. Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasování 4-0-0. 

11) Projednání nabídky a schválení smlouvy na vyřízení žádosti Cyklostezky. 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o vyřízení žádosti s firmou G-Projet, s.r.o., 

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice. Hlasování 4-0-0. 



12) Projednání nabídky a schválení smlouvy na vyřízení žádosti: Prodloužení vodovodu a 

kanalizace. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o vyřízení žádosti s firmou 

Spo.JA&VY, Mgr. Jiří Janů, Makovského 1225,163 00 Praha 6. Hlasování 4-0-0. 

13) Projednání nabídky a schválení smlouvy na vyřízení žádosti: Chodník k ústavu 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o vyřízení žádosti s firmou Ing. Tomáš 

Ruprich – dotační a realitní kancelář, Československé armády 383/5, 500 03  Hradec 

Králové. Hlasování 4-0-0. 

14) Schválení zadání projektu na přeložení vodovodu do obecních pozemků-vyřazení 

vodovodu z pozemků pana Kadlece. Zastupitelstvo schválilo zadání projektové 

dokumentace na přeložení vodovodu z pozemků pana Kadlece. Hlasování 4-0-0.ghgh 

15) Projednání žádosti paní Besperátové č.p.45 k připojení na místní vodovod.  

Zastupitelstvo žádost projednalo a vzhledem k faktu, že v dané části obce není 

v současnosti vodovodní řad a proto není možno žádosti vyhovět. Zastupitelstvo obce 

bere žádost na vědomí a deleguje starostku k sepsání odpovědi. 

16) Jednání o opravě nebo odstranění retardéru u hospůdky. Zastupitelstvo rozhodlo o 

opravě retardéru u hospůdky. Hlasování 4-0-0. 

17) Přijetí dotace do rozpočtu obce-dotace z POV 60 000,--Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o 

přijetí dotace z POV. Hlasování 4-0-0. 

 

 

Diskuze: 

1) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem stavebních prací na hřišti. Zastupitelstvo 

bere na vědomí. 

2) Starostka seznámila zastupitelstvo s dalším plánem údržby obecní kapličky. 

3) Voda-vzorky-vodoměry. Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálním stavem instalací a 

fungování vodoměrů. Dále bylo seznámeno s výsledky odběrů vzorků vody. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

4) Zastupitelstvo bylo seznámeno s úpravami přístupu k rybníkům v Cihelně a 

k přečišťovací stanici. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí stanice Makov-ohrožená zvířata o finanční dar. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo jednorázový finanční dar ve výši 2000,-Kč. Hlasování 4-0-

0. 

6) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zrušením plánovaného výlovu rybníků v Cihelně a 

stavu obnovy rybníku Dražťák. Zastupitelstvo bere na vědomí. 



7) Zastupitelstvo bylo seznámeno s blížícími životními jubilei občanů Mačkova a 

postupem přání. Dále bylo seznámeno se zrušením kulturních akcí vzhledem k aktuální 

epidemiologické situaci. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedeným zásahem jednotky hasičů obce.  

9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem zimní údržby obce. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

21/1)  Ověřovateli zápisu jsou: Věra Pangrácová a Hynek Hokr  

Zapisovatel zápisu: Ing. Petr Bláha. 

Usnesení 21/1 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/2)  Program zasedání rozšířen o dva body. 

Usnesení 21/2 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/3)  Vypsání záměru na prodej části pozemku u komunikace č. 724/3 a parcely č. 
12 obojí v k.ú.Mačkov. 
Usnesení 21/3 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/4) Pozastavení nájmu hospůdky po dobu trvání vládního nařízení. 
Usnesení 21/4 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/5) Přijetí odvlhčovacího zařízení v kapličce za 23 595,--Kč do majetku obce. 
Usnesení 21/5 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/6) Delegování starostky k sepsání žádosti o vyjádření Stavebního úřadu Blatná 
k prováděným terénním úpravám na pozemku parc.č. 1077 v k.ú.Mačkov. 
Usnesení 21/6 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/7) Znění smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno. 
Usnesení 21/7 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/8) Uzavření smlouvy o vyřízení žádosti na Cyklostezkyu s firmou G-Projet, s.r.o., 
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice 
Usnesení 21/8 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/9) Uzavření smlouvy o vyřízení žádosti na Prodloužení vodovodu a kanalizace 
s firmou Spo.JA&VY, Mgr. Jiří Janů, Makovského 1225,163 00 Praha 6.  
Usnesení 21/9 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/10) Uzavření smlouvy o vyřízení žádosti na Chodník k ústavu s firmou Ing. Tomáš 
Ruprich – dotační a realitní kancelář, Československé armády 383/5, 500 
03  Hradec Králové  
Usnesení 21/10 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/11) Zadání projektové dokumentace na přeložení vodovodu z pozemků pana 
Kadlece  
Usnesení 21/11 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/12)  Opravu retardéru u hospůdky 
Usnesení 21/12 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 



21/13)  Přijetí dotace z POV 60 000,-- do rozpočtu obce. 

 Usnesení 21/13 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/14)  Jednorázový finanční dar ve výši 2000,-Kč pro stanici Makov. 

 Usnesení 21/14 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

21/12) Opravu retardéru u hospůdky 

 Usnesení 21/8 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

 
Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 

21/1) Rozpočtové opatření č. 9 

21/2) Průběh dílčího auditu KÚ. 

21/3) Instalaci alarmu v kapličce a zhodnocení objektu.  

21/4) Žádost a odpověď ve věci připojení na místní vodovod – paní Besperátová. 

21/5) Postup stavebních prací na hřišti 

21/6) Aktuální stav instalací a fungování vodoměrů 

21/7) Výsledky odběrů vzorků vody 

21/8) Úpravy přístupu k rybníkům v Cihelně a k přečišťovací stanici. 

21/9 Zrušení výlovu rybníků v Cihelně a obnovu rybníku Dražťák. 

21/10 Zrušení kulturních akcí k vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 

Termín příštího zasedání je stanoven na 30. 11. 2020 od 19:00. 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

 
 
Ověřili: pí.Pangrácová p.Hokr    Zapsal: Ing. P. Bláha 

 

………………………………………….. ….…………………………. 

 
Datum:02. 11.2020 
 
 
Vyvěšeno dne: 02.11.2020                                                     Svěšeno dne:30.11.2020 


