
Zápis č. 23 

ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 21. 12. 2020 od 19.00 hod. 
 

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

 
Program:  
 
1) Zahájení, přítomnost  

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.11  

4) Přijetí do majetku obce- tažný vozík (kára za auto) 

5) Schválení podání žádosti z kraje na hasičkou stříkačku 

6) Diskuse-hřiště, kaplička, zpráva z útulku o týrání psa v Mačkově. 

7) Závěr, stanovení příští schůze. 

Průběh schůze:  

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

Přítomni byli 5 z 5 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

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

navrženi Hynek Hokr a Věra pongrácová. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly. 

Program schůze byl doplněn o tyto body: 

1. Schválení třech akčních plánů: 

a. Plán rozvoje sportu na období 2020-2025 

b. Akční plán pro oblast doprava a komunikace 2020-2021 

c. Akční plán pro oblast vodovody a kanalizace 2020-2021 

2. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. číslo 724/6 

Program schůze byl schválen 5-0-0 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 11. Zastupitelstvo bere 

rozpočtové opatření č. 11 na vědomí. 

4) Přijetí do majetku obce-ggghhtažný vozík (kára za auto). Zastupitelstvo přijímá do 

majetku obce tažný vozík v hodnotě 26 688,--Kč. Hlasování 5-0-0. 

5) Schválení podání žádosti o dotaci z JČK na nákup nové přenosné požární stříkačky 

pro zásahovou jednotku požární ochrany obce. 



Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského Kraje 

v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021 na nákup nové přenosné 

požární stříkačky pro zásahovou jednotku požární ochrany obce.  

Hlasování 5-0-0. 

6) Schválení akčního plánu rozvoje sportu na období 2020-2025. Zastupitelstvo 

projednalo a odsouhlasilo znění akčního plánu. Hlasování 5-0-0.  

7) Schválení akčního plánu oblast doprava a komunikace 2020-2021. Zastupitelstvo 

projednalo a odsouhlasilo znění akčního plánu. Hlasování 5-0-0. 

8) Schválení akčního plánu oblast vodovody a kanalizace 2020-2021. Zastupitelstvo 

projednalo a odsouhlasilo znění akčního plánu. Hlasování 5-0-0. 

9) Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. číslo 724/6. Zastupitelstvo souhlasí 

s vyvěšením záměru na odprodej pozemku parc. číslo 724/6 v k.ú.Mačkov dle 

geometrického plánu č.257-102/2020, které zpracoval Ing. Ivo Šafařík.  

Hlasování 5-0-0. 

 

Diskuze: 

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

bere na vědomí. 

2) Starostka seznámila zastupitelstvo s postupem údržby okolí obecní kapličky.  

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou z útulku o týrání psa v Mačkově. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. V souvislosti s touto informací bylo zastupitelstvo 

seznámeno i s chováním dotčených osob vůči spoluobčanům. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

23/1)  Ověřovateli zápisu jsou: Hynek Hokr a Věra Pangrácová 
Zapisovatel zápisu: Ing. Petr Bláha. 
Usnesení 23/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

23/2)  Program zasedání 
Usnesení 23/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

23/3)  Přijetí do majetku obce- tažný vozík. 
Usnesení 23/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

23/4)  podání žádosti o dotaci z JČK na nákup nové přenosné požární stříkačky. 
Usnesení 23/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

23/5) akční plán rozvoje sportu na období 2020-2025.  
Usnesení 23/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

23/6)  akčního plán v oblasti dopravy a komunikace 2020-2021. 



Usnesení 23/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
23/7) akční plán pro oblast vodovody a kanalizace 2020-2021 

Usnesení 23/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
23/8) Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. číslo 724/6. 

Usnesení 23/8 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo bere na vědomí: 

23/1) Rozpočtové opatření č. 11 

23/2) Postup stavebních prací na hřišti. 

23/3) Postupem údržby okolí obecní kapličky. 

23/4) Zprávu z útulku o týrání psa v Mačkově. 

 
Termín příštího zasedání je stanoven na 25.1. 2020 od 19:00. 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

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

 

………………………………………….. ….…………………………. 

 
Datum:21.12.2020 
 
 
Vyvěšeno dne: 28.12.2020                                                     Svěšeno dne:24.12.2020 


