
Zápis č. 27 
 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 31.5. 2021 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) Schválení rozpočtového opatření č.4 

4) Schválení provozního řádu na víceúčelové hřiště 

5)  Schválení provozního řádu na dětské hřiště 

6) Přijetí do rozpočtu obce dotaci na kůrovcovou kalamitu ve výši 759948,--Kč. 

7) Přijetí do rozpočtu obce jednorázového příspěvku, kompenzační bonus koronavirový 

ve výši 10872,70 Kč. 

8) Schválení faktury na nákup sazenic ve výši 141105,--Kč 

9) Diskuse-seznámení s výběrem stavebního dozoru k projektu prodloužení kanalizace a 

vodovodu pan Zabransky, seznámení s výběrem stavebního dozoru k projektu 

cyklostezka pan Fencl, MDD, kaplička, voda pitná, kanalizace stavba, kanalizace u 

nádraží, tiskárna, cihelna,  

10) 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 Ing. Petra Bláhu. Jako ověřovatelé 

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

Program schůze byl schválen 5-0-0 



3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4. Zastupitelstvo schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4.  

Hlasování 5-0-0. 

4) Schválení provozního řádu na víceúčelové hřiště. Zastupitelstvo bylo seznámeno s 

obsahem znění provozního řádu víceúčelového hřiště. 

Zastupitelstvo schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště. 

Hlasování 5-0-0. 

5) Schválení provozního řádu na dětské hřiště. Zastupitelstvo bylo seznámeno s 

obsahem znění provozního řádu na dětské hřiště. 

Zastupitelstvo schvaluje provozní řád dětského hřiště. 

Hlasování 5-0-0. 

6) Přijetí do rozpočtu obce dotaci na kůrovcovou kalamitu ve výši 759948,--Kč. 
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na kůrovcovou kalamitu. 
Hlasování 5-0-0. 

7) Přijetí do rozpočtu obce jednorázového příspěvku, kompenzační bonus koronavirový 

ve výši 10872,70 Kč. 

Zastupitelstvo schválilo přijetí kompenzačního bonusu. 

Hlasování 5-0-0.  

8) Schválení faktury na nákup sazenic ve výši 141105,--Kč. Zastupitelstvo bylo 

seznámeno s nákupem sazenic stromků pro zalesnění po kůrovcové kalamitě. 

Zastupitelstvo schvaluje zaplacení faktury za zakoupené sazenice. 

Hlasování 5-0-0.  

 

Diskuze: 

1) Zastupitelstvo bylo seznámeno výběrem stavebního dozoru na akci prodloužení 

kanalizace a vodovodu - pan Zábranský. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

2) Zastupitelstvo bylo seznámeno výběrem stavebního dozoru k projektu cyklostezka      

- pan Fencl. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovaným pořádáním MDD a slavnostním 

otevřením víceúčelového hřiště. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. A Schvaluje částku 12 000,--Kč  

Hlasování 5-0-0. 



4) Zastupitelstvo bylo informováno o provedených pracích na kapličce. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

5)  Zastupitelstvo bylo seznámeno s výčtem schválených dotačních titulů pro obec 

Mačkov. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

6) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zahájením stavebních prací na akci prodloužení 

kanalizace a vodovodu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

7) Zastupitelstvo bylo informováno o pořízení nové tiskárny pro potřeby obecního úřadu 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

27/1)  Ověřovateli zápisu jsou: Hynek Hokr, Věra Pangrácová 

Zapisovatel zápisu: Ing. Petr Bláha. 

Usnesení 27/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

27/2)  Program zasedání 

Usnesení 27/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

27/3)  Rozpočtové opatření č.4. 

Usnesení 27/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

27/4) Provozní řád víceúčelového hřiště. 

Usnesení 27/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

27/5) Provozního řád dětského hřiště. 
Usnesení 27/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

27/6) Přijetí dotace na kůrovcovou kalamitu ve výši 759 948,-Kč do rozpočtu obce  
Usnesení 27/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

27/7) Přijetí jednorázového příspěvku (kompenzační bonus) ve výši 10872,70 Kč do         
rozpočtu obce  
Usnesení 27/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

27/8) Fakturu na nákup sazenic ve výši 141105,--Kč 
Usnesení 27/8 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0.                     

            28/9)   Částku na pořádání MDD a slavnostní otevření hřiště. 

Usnesení 28/9 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 



 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

27/1) Výběr stavebního dozoru na akci prodloužení kanalizace a vodovodu - pan 

Zabranský  

27/2) Výběr stavebního dozoru k projektu cyklostezka - pan Fencl. 

27/3)  Pořádání MDD a slavnostní otevření víceúčelového hřiště. 

27/4) Provedení prací na kapličce 

27/5) Výčet schválených dotačních titulů pro obec Mačkov. 

27/6) Zahájení stavebních prací na akci prodloužení kanalizace a vodovodu. 

27/7) pořízení nové tiskárny pro potřeby obecního úřadu  

 
Termín příštího zasedání je stanoven na 28.6. 2021 od 19:00. 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

 
 
Ověřili: p. H. Hokr, p. V.Pangrácová   Zapsal: Ing. P. Bláha 

 

………………………………………….. ….…………………………. 

 
Datum:31.5. 2021 
 
 
Vyvěšeno dne:07.06.2021                                                     Svěšeno dne: 28.06.2021 


