
 Zápis č. 2 
 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 7.112022 od 18.00 hod. 
Přítomni: H. Míková, H. Hokr, V. Pangrácová, M. Šmíd, J. Bláha, J. Sklenář, J. Kubát 

Program:  
 

1) Zahájení, přítomnost 

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.8 

4) Schválení bezúplatného převodu pozemku pod stavbou č. 170 a 171 
a schválení převodu pozemku okolo těchto staveb 

5) Projednání nočního osvětlení v obci 

6) Projednání autobusu pro školní děti 

7) Projednání zimní údržby v obci 

8) Prodloužení zahradní údržby 

9) Kultura 

10) Diskuze – katastr – věcná břemena, kanalizace, pozemek pod 
cyklo, výlov CM, lesní samovýroba, projekty, … 

11) Závěr, stanovení přístí schůze 

 

Průběh schůze:  

1) Starostka obce přivítala přítomné a byla provedena kontrola přítomnosti 
zastupitelů. Přítomni byli všichni zastupitelé. Zastupitelstvo bylo usnášení 
schopné. 
 
2) Starostka obce navrhla jako zapisovatele schůze J. Bláhu. Jako ověřovatelé 
byli navrženi M. Šmíd a J. Sklenář. 
 Jiné návrhy nebyly. Hlasování: 7-0-0. 



 
3) Starostka obce navrhla rozšířit program o tyto body:  
a) Jmenování členů výborů. 
b) Schválení příspěvku pro charitu 
c) Čerpání z dotací POV 
d) Projednání návrhu rozpočtu před vyvěšením na rok 2023 
Program schůze byl schválen. Hlasování: 7-0-0. 
 
4) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8 a č. 9. 
 Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí. Hlasování: 7-0-0. 
 
 
5) Zastupitelstvu byl přednesen návrh z minulého volebního období o 
bezúplatného převodu pozemku pod stavbou č. 170 a 171 a úplatného převodu 
pozemku okolo těchto staveb od Státního pozemkového úřadu se sídlem v ČB. 
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný  převod pozemku pod stavbou č. 170 a 171 
a úplatný převod pozemku okolo těchto staveb.  
Hlasování: 7-0-0. 
 
6) Zastupitelé projednali noční osvětlení v obci.  
Zastupitelstvo schvaluje ponechat noční osvětlení obce v současném režimu.  
Hlasování: 7-0-0 
 
7) Zastupitelé projednali provoz autobusu pro školní děti. 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že se o případném zrušení autobusu bude 
jednat až po vyhodnocení zájmu ze strany rodičů školních dětí.  
Hlasování: 7-0-0. 
 
 
8) Zastupitelé projednali zimní údržbu komunikací v obci a cyklostezky.   
Zastupitelstvo bere na vědomí, že údržba komunikace bude projednána 
s vedením Domova Petra Mačkov a cyklostezka se v zimním období nebude 
udržovat a bude osazena dodatkovými tabulemi „Pozor, v zimě se neudržuje“. 
Hlasování: 7-0-0. 
  
  
9) Zastupitelé byli seznámeni s prodloužení údržby zeleně o měsíc listopad. 
Zastupitelé berou na vědomí.  
 



10) Zastupitelé projednali kulturní akce v obci. Čerty, vázání věnců, rozsvícení 
stromu, narozeniny atd.. 
 
11) Zastupitelé navrhli a schválili členy jednotlivých výborů.  
Členové kontrolního výboru : J. Doležal, P. Zoubková,  
Členové finančního výboru : Z. Pangrác, B. Ehlenová,  
Členové kulturního výboru: Z. Tůčková, M. Kubátová,  
Členové vodního a odpadového hospodářství: T. Flandera Smolová, O. Míka  
Členové technického výboru pro kulturní akce: M. Kadlec, D. Rod.  
Hlasování: 7-0-0.  

12) Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek pro charitu. 
Zastupitelé schválili příspěvek pro charitu ve výši 2.000,- Kč. Hlasování: 7-0-0.  

13) Zastupitelé projednali čerpání dotací POV.  
Zastupitelstvo rozhodlo podání žádosti o dotace POV na vybudování 
workoutového hřiště, na které již je projekt.  Hlasování: 7-0-0. 

14) Zastupitelé projednali vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2023.  
Hlasování 7-0-0. 

 9) Diskuse 
Zastupitelé projednali havárii vodovodního řadu a domluvili se na způsobu 
řešení opravy. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s lesní samovýrobou.  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výlovem rybníka CM.  
Zastupitelé byli upozorněni na kurzy vzdělávání,  
Byla domluvena brigáda na přemístění vánočního stromu od Mlíčků na náves. 
Zastupitelé byli seznámeni s postupem činností pro zřízení věcných břemen u 
nové kanalizace, s postupem činností pro změnu druhu pozemku č. 1009/2 a 
1013/2 pod cyklostezkou, se zadáním výroby rozvodné skříně pro konání kul. 
akcí, se zadáním vyřezáni betlému na náves, s postupem prací na změně ÚP, 
s postupem prací na plánu financování obnovy a s postupem prací pro výpočet 
ceny stočného.  
 
Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

2/1) Ověřovatele zápisu jsou: M. Šmíd a J. Sklenář, zapisovatel zápisu: J. Bláha 

Usnesení 2/1 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0. 



2/2) Program zasedání a rozšíření programu o body: 
a) Jmenování členů výborů. 
b) Schválení příspěvku pro charitu 
c) Podání žádosti o dotaci z POV 
d) Projednání návrhu rozpočtu před vyvěšením na rok 2023 
Usnesení 2/2 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0. 

2/3) Bezúplatný převod pozemku pod stavbou č. 170 a 171 a úplatný převod 
pozemku okolo těchto staveb od SPÚ.  

Usnesení 2/3 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0. 

2/4) Ponechání nočního osvětlení 

Usnesení 2/4 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0. 

2/5)  Členy výborů: 

Členové kontrolního výboru : J. Doležal, P. Zoubková,  
Členové finančního výboru : Z. Pangrác, Z. Ehlenová,  
Členové kulturního výboru: Z. Tůčková, M. Kubátová,  
Členové vodního a odpadového hospodářství: T. Flandera Smolová, O. Míka  
Členové technického výboru pro kulturní akce: M. Kadlec, D. Rod.  
Usnesení 2/5 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0. 

2/6) Příspěvek pro charitu 2000,--Kč 

Usnesení 2/6 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0. 

2/7) Podání žádosti o dotaci POV na Workoutové hřiště. 

Usnesení 2/7 bylo schváleno. Hlasování 7-0-0. 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

2/1- rozpočtové opatření č.8 a č. 9 

2/2 – noční osvětlení obce   

2/3 – provoz školního autobusu 

2/4 – zimní údržbu komunikací a cyklostezky 

2/5 – prodloužení údržby zeleně 

2/6 – konání kulturních akcí  



2/7 – vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2023 

2/8 – havárii vodovodního řadu 

2/9 -lesní samovýrobu 

2/10 – výlov rybníka CM, kurzy vzdělávání,  
brigádu na přemístění vánočního stromu od Mlíčků na náves, 
postup činností pro zřízení věcných břemen u nové kanalizace, postup činností 
pro změnu druhu pozemku č. 1009/2 a 1013/2 pod cyklostezkou,  
2/11 - zadání výroby rozvodné skříně pro konání kul. akcí, zadání vyřezání 
betlému na náves, postup prací na změně ÚP, postup prací na plánu 
financování obnovy, postup prací pro výpočet ceny stočného.  
 

 

Termín příštího jednání je stanoven na 5.12.2022 v 18,00 hodin. 

 

Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi ve 21.00 hodin. 

 
 
 
Starostka: Hana Míková  ……………………………………... 
 
 
Ověřili: M. Šmíd  ………………………………………………….. 
 
              J. Sklenář ………………………………………………… 
                               
 
Zapsal: J. Bláha ………….………………………………………..                                       
 
 
Datum: 15.11.2022 
 
 
Vyvěšeno dne:                                   Svěšeno dne:  

 

 

 
 


