
 Zápis č. 36 

 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 28.3.2022 od 18.00 hod. 
Přítomni: H. Míková, Ing. P. Bláha, DiS., M.Šmíd, H. Hokr 
Omluven: V. Pangrácová 
 
Program:  

  

1) Zahájení, přítomnost 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele  

3) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1 a č.2  

4) Projednání ukončení pořízení nového ÚP 

5) Projednání pořízení změny č.2 u platného ÚP Mačkov 

6) Projednání žádosti o zproštění nájemného z hospůdky 

7) Schválení zadání VŘ na workout hřiště 

8) Diskuse-brigáda, dřevořezby, cyklo-oprava povrchu, Velikonoce, běh od kapličky ke 
kapličce, hřiště, vodoměry, čerpací zkoušky vrtu, autobus pro děti, kalendář SOBu na 
příští rok 

9) Závěr, stanovení příští schůze 

 
 
Průběh schůze:  

 

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

     Přítomni byli 4 zastupitelé. Zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

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

byli navrženi Milan Šmíd a Hynek Hokr.  

Schváleni 4-0-0. Jiné návrhy nebyly. 

     Program byl schválen 4-0-0. 

3) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2. Zastupitelstvo bere 

obě rozpočtové opatření na vědomí. 



4) Projednání ukončení pořízení nového ÚP.   

Po projednání se zastupitelé usnesli přesunout rozhodnutí o tomto bodě na příští 

jednání zastupitelstva. Důvodem je ověření legislativních postupů a faktů týkajících 

se této problematiky.  

5) Projednání pořízení změny č.2 u platného ÚP Mačkov. 

 Po projednání se zastupitelé usnesli přesunout rozhodnutí o tomto bodě na příští 

jednání zastupitelstva. Důvodem je ověření legislativních postupů a faktů týkajících 

se této problematiky.  

6) Projednání žádosti o zproštění nájemného z hospůdky  

Zastupitelstvo se po projednání dohodlo na částečném vyhovění žádosti a s ohledem 

na současnou situaci snížit nájemné na 500Kč/měsíc. 

Hlasování 4-0-0 

7) Schválení zadání VŘ na workout hřiště. Zastupitelstvo schválilo zadání VŘ a 

pověřilo starostku obce zadáním VŘ na workout hřiště.  

Hlasování 4-0-0. 

Diskuze: 

1) Zastupitelstvo prodiskutovalo provedené brigády, zhotovené dřevořezby, cyklo-oprava 

povrchu, Velikonoce, běh od kapličky ke kapličce, hřiště, vodoměry, čerpací zkoušky 

vrtu, autobus pro děti, kalendář SOBu na příští rok. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

36/1)  Ověřovatele zápisu jsou: Milan Šmíd a Hynek Hokr. 

Zapisovatel zápisu: Ing. Petr Bláha 

Usnesení 36/1 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

36/2)  Program zasedání 

Usnesení 36/2 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

36/3)  Snížení nájemného z hospůdky na 500Kč/měsíc.  

            Usnesení 36/3 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

36/4)   Zadání VŘ na workout hřiště. Zastupitelstvo schválilo zadání VŘ 

            Usnesení 36/4 bylo schváleno. Hlasování 4-0-0. 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 



36/1) Rozpočtové opatření č. 1 

36/2) Rozpočtové opatření č. 2 

36/3) Cyklostezka-oprava povrchu  

36/4) Plánované obecní akce. 

36/5) Vodoměry-výměna. 

36/6) Autobus pro děti. 

36/7) Kalendář SOBu na příští rok 

 
 
 
 
Termín příštího zasedání je stanoven na 25.04.2022 od 18:00. 
 

 
Závěrem starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi. 

 
 
Starostka: Hana Míková 

 

………………………… 

 

 
 
Ověřili:   Milan Šmíd, Hynek Hokr              Zapsal:Ing. Petr Bláha 

 

………………………………………….. ….…………………………. 

 
Datum: 4.4.2022 
 
 
Vyvěšeno dne:4.4.2022                                       Svěšeno dne: 25.04.2022 


