
Zápis č. 32 

 

ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 25.10. 2021 od 19.00 hod. 
Přítomni: H. Míková,H. Hokr, Ing. P. Bláha, DiS., M.Šmíd, V. Pangrácová 

 

 

Program:  

 

1) Zahájení, přítomnost  

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Schválení rozpočtového opatření č.10 

4) Schválení záměru na prodej staré hasičské stříkačky. 

5) Schválení dodavatele na stavbu vodovodního vedení od vrtu k vodárně. 

6) Rozhodnutí zvýšení příspěvku na SOB. 

7) Schválení záměru vybudování workaut (posilovací) hřiště za předpokladu získání 

dotace a podání žádosti o dotaci. 

8) Rozhodnutí o firmě pro získání dotace.  

9) Schválení Strategického rozvojového plánu Mačkov 

10) Schválení zadání projektu-Přeložka vodovodu na žádost pana Koláře. 

11) Přijmutí daru do majetku obce-povrch cesty na Jindřichovice. 

12) Kultura-Schválení částky na občerstvení – výroční schůze, advent, vázání věnců, 

rozsvícení ván. stromu, narozeniny. 

13) Schválení zadaní projektu na cestu Hříbárna 

14) Diskuse-cyklostezka, výlov rybníka Bahýnko, kolaudace kanalizace, státní úřad 

pro jadernou bezpečnost-vzorky, audit, radary do obce, kravín,  

15) Závěr, stanovení příští schůze  

 

 

Průběh schůze:  

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

Přítomni byli 5 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

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

byli navrženi Petr Bláha a Věra Pangrácová. Schváleni 5-0-0. Jiné návrhy nebyly. 

Starostka navrhla upravit program schůze a to tak že: 



a) Bod programu č.5) ,,Schválení dodavatele na stavbu vodovodního vedení od vrtu 

k vodárně.“ bude nahrazen bodem: Projednáním stížnosti pana Řediny.  

b) Bod programu č.13) ,,Schválení zadaní projektu na cestu Hříbárna“ bude nahrazen 

bodem: Dar pro charitu. 

c) Program bude doplněn o bod projednání Dotací z POV 

Program schůze byl schválen 5-0-0 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 10. Zastupitelstvo bere na 

vědomí. 

4) Schválení záměru na prodej staré hasičské stříkačky. Zastupitelstvo bylo seznámeno 

s vypsáním záměru na prodej staré požární stříkačky. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

5) Projednáním stížnosti pana Řediny. Zastupitelstvo bylo seznámeno s předžalobní 

výzvou. Zastupitelstvo opět projednalo problém a považuje dosavadní řešení 

vyrovnání za správné.  

Hlasování 5-0-0.  

6) Rozhodnutí zvýšení příspěvku na SOB. Zastupitelstvo souhlasí se zvýšením 

příspěvku na SOB dle předloženého návrhu a to o 30 Kč/ osobu.  

Hlasování 5-0-0 

7) Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností vybudovat workout (posilovací) hřiště 

pouze za předpokladu získání dotace a schvaluje podání žádosti o dotaci „Workout 

hřiště“ z programu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, dotační 

titul H-Podpora bodování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí 

se závazem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce Mačkov 

 Hlasování 5-0-0 

8) Rozhodnutí o firmě pro získání dotace. Zastupitelstvo bylo seznámeno o provedeném 

výběrovém řízení na zadávací firmu pro získání dotace.  Ve výběrovém řízení byla 

vybrána firma Regiozona s.r.o., Zlín za cenu 66 000,--bez DPH. Včetně VŘ a 

závěrečných prací. 

Hlasování 5-0-0 

9) Schválení Strategického rozvojového plánu Mačkov. Zastupitelstvo obce projednalo 

rozvojový dokument a rozhodlo o desetileté platnosti. ZO Schvaluje Strategický 

rozvojový plán obce Mačkov na období 2022-2031.  

Hlasování 5-0-0 



10) ZO projednalo opravu vodovodu u pana Koláře. Zároveň projednalo opravu na této 

větvi u paní Cohnnové a možnosti postupu dalších prací. Tento bod bude dořešen na 

dalším zasedání.  

Zastupitelstvo bere na vědomí možnosti řešení. 

11) Přijmutí daru do majetku obce-povrch cesty na Jindřichovice. Zastupitelstvo obce 

schvaluje přijetí daru do majetku obce dle předložené darovací smlouvy 

Hlasování 5-0-0 

12) Kultura-Schválení částky na občerstvení – výroční schůze, advent, vázání věnců, 

rozsvícení ván. stromu, narozeniny. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční zajištění 

částkou ve výši 6000Kč. 

Hlasování 5-0-0 

13) Dar pro charitu. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí oblastní charity o 

příspěvek. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí jednorázového daru ve výši 5000,-Kč. 

Hlasování 5-0-0 

14) Dotace z POV. Zastupitelstvo obce projednalo možnosti a oblasti podání žádosti o 

dotace z POV. Zastupitelstvo obce Mačkov schvaluje podání žádosti o dotaci na 

Kamerový a radarový systém  

Hlasování 5-0-0 

 

Diskuze: 

1) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem prací na akci cyklostezka. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

2) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovaným výlovem rybníka Bahýnko. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno kolaudací kanalizace. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

4) Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky šetření úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

5) Zastupitelstvo vylo seznámen o s výsledky dílčího auditu.  

Zastupitelstvo bere na vědomí 

6) Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotazem o možném využitím objektu JZD-Kravín. 

7) Zastupitelstvo bylo seznám. s předáním staveniště akce-Chodník k Domovu Petra. 

8) Zastup. projednalo podrobnosti výlovu rybníka Bahýnko. 

 



Usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

32/1)  Ověřovateli zápisu jsou: Ing. Petr Bláha a Věra Pangrácová 

Zapisovatel zápisu:Ing. Petr Bláha. 

Usnesení 32/1 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/2)  Program zasedání 

Usnesení 32/2 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

           32/3)   Projednání vyrovnání za služby pro pana Ředinu. 

                       Usnesení 33/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/4)  Zvýšení příspěvku na SOB dle předloženého návrhu na 100 Kč/osobu. 

Usnesení 32/3 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/5) Podání žádosti o dotaci „Workaut hřiště“ za programu MMR,  Podpora obnovy 

a rozvoje venkova pro rok 202,dotační titul H-Podpora budování a obnovy míst 

aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti 

z rozpočtu obce. 

Usnesení 32/4 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/6) Výběr firmy Regiozona s.r.o., Zlín pro podání žádosti o dotaci na zhotovení 

„Workaut hřiště“.  

Usnesení 32/5 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 

32/7)  Strategický rozvojový plán- Mačkov na rok 2022-2031. 

Usnesení 32/6 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/8) Přijmutí daru do majetku obce-povrch cesty na Jindřichovice dle předložené 

darovací smlouvy. 

Usnesení 32/8 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/9) Částku na  výroční schůzi, advent, vázání věnců, občerstvení ve výši 6000,-Kč 

Usnesení 32/9 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/10) Dar pro charitu ve výši 5000,-Kč 

Usnesení 32/10 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

32/11) Podání žádosti o dataci z POV na Kamerový a radarový systém. 

Usnesení 32/11 bylo schváleno. Hlasování 5-0-0. 

 

 



Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

32/1) Rozpočtové opatření č. 10 

32/2) Vypsání záměru na prodej staré pož.stříkačky. 

32/3)   Varianty oprav vodovodního řádu mezi ulicí Pod nádražím a Hasič. zbrojnicí. 

32/4) Postup akce cyklostezka 

32/5)    Předání staveniště akce Chodník k Domovu Petra 

32/6) Plánovaný výlov rybníka Bahýnko. 

32/7) Kolaudaci kanalizace. 

32/8) Výsledky šetření úřadu pro jadernou bezpečnost a auditu 

 

Termín příštího zasedání je stanoven na 29.11.2021 od 19:00. 

 

 

Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 

 

Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

 

 

Ověřili:   Ing.Petr Bláha, Věra Pangrácová              Zapsal:Ing.P. Bláha, 

 

………………………………………….. ….…………………………. 

 

Datum: 25.10.2021 

 

 

Vyvěšeno dne: 01.11.2021                                       Svěšeno dne: 28.11.2021 


