
Zápis č. 3 
ze schůze zastupitelstva obce Mačkov, konané dne 5. 12. 2022 od 18.00 hodin 

Přítomni: J. Bláha, H. Hokr, H. Míková,  V. Pangrácová, J. Sklenář, M. Šmíd 

Omluven: J. Kubát 

Program: 

1) Zahájení, přítomnost 
2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisů, určení zapisovatele 
3) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 
4) Schválení rozpočtu na rok 2023 
5) Schválení střednědobého výhledu na rok 2024 a 2025 
6) Jmenování inventarizační komise pro rok 2022 
7) Jmenování likvidační komise pro rok 2023 
8) Schválení zimní údržby – nařízení 
9) Příjem do majetku – betlém 
10) Diskuse – projekty, kultura, kronika 
11) Závěr, stanovení příští schůze 

 

Průběh schůze: 

1) Starostka obce přivítala přítomné a byla provedena kontrola přítomnosti zastupitelů. 
Přítomno bylo 6 zastupitelů, jeden zastupitel omluven. Zastupitelstvo bylo usnášení 
schopné. 

2) Starostka obce určila jako zapisovatele schůze J. Bláhu. Jako ověřovatelé byli navrženi 
H. Hokr a V. Pangrácová. Jiné návrhy nebyly. 
Hlasování: 6-0-0  

3) Projednání a schválení programu 
Starostka obce navrhla rozšířit program o tyto body:  

a. Schválení změny územního plánu; 
b. Schválení plánu financování obnovy (kanalizace, vodovody); 
c. Schválení cen stočného a vodného, informace k místnímu poplatku za odpady; 
d. Schválení úhrady faktury za digitalizaci obecních kronik; 
e. Schválení úhrady faktury za pěstební činnosti, sadební materiál v obecních 

lesích. 
f. Schválení smlouvy na věcná břemena přejezdů u cyklo. se SUS JčK. (Správa a 

údržba silnic) 

          Program schůze byl schválen. Hlasování: 6-0-0. 
 
      4)   Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10. 
             Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí. Hlasování: 6-0-0. 
 



5) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný ve výši 
6211 tis. v příjmech i výdajích bez výhrad. Hlasování: 6-0-0. 

6) Zastupitelstvo projednalo a schválilo bez výhrad střednědobý výhled na rok 2024 a 
2025. Hlasování: 6-0-0 

7) Starostka seznámila zastupitele s návrhem členů do inventarizační komise pro rok 
2022. Za předsedu byl navržen M. Šmíd, za členy V. Pangrácová, M. Vrbová. Navržení 
souhlasili. Hlasování: 6-0-0 

8) Starostka seznámila zastupitele s návrhem členů do likvidační komise pro rok 2023. Za 
předsedu byl navržen H. Hokr, za členy J. Bláha, M. Vrbová. Navržení souhlasili.  
Hlasování: 6-0-0 

9) Starostka obce předložila ke schválení nařízení k zimní údržbě v obci. Po krátké diskusi 
zastupitelé schválili toto nařízení. Pověřili pana J. Bláhu zajištěním posypového 
materiálu, pana M. Šmída k zajištění nádoby na posyp, pana H. Hokra k osazení 
nádoby. Dále pověřili J. Bláhu, aby do příští schůze prověřil možnosti zajištění zimní 
údržby v obci prostřednictvím soukromé firmy. Byl diskutován problém nevhodného 
parkování osobních automobilů v dotčených lokalitách, kdy takto zaparkovaná auta 
brání zimní údržbě na komunikacích. Cyklostezka byla osazena dodatkovými tabulemi 
s informací-cyklostezka se v zimě neudržuje. Hlasování: 5-0-1 (Bláha) 

10) Starostka obce přeložila ke schválení přijetí do majetku obce dřevěný betlém v ceně 
11.000,- Kč. Zastupitelé betlém do majetku obce přijali.   Hlasování: 5-1 (Sklenář)-0 

11) Starostka obce předložila návrh vyjádření k žádosti o revizi záměrů k plánované 
změně územního plánu Mačkov z 30.11.2022. Zastupitelé prodiskutovali návrh změn 
ÚP a schválili tuto žádost. Hlasování: 6-0-0 

12) Starostka obce přeložila ke schválení návrh plánu financování obnovy (kanalizace, 
vodovody). Zastupitelé PFO schválili. Hlasování: 6-0-0 

13) Starostka obce předložila ke schválení ceny stočného a vodného od 1. 1. 2023. 
Zastupitelé rozhodli, že stočné bude vybírat v celé obci formou státem určeného 
paušálu a to 35 m3/osobu žijící v obci včetně rekreantů, kteří používají obecní 
kanalizaci. Cenu za kubík zastupitelé stanovili na 2,-Kč. Vodné bylo odsouhlaseno na 
35,-Kč/1m³. Zastupitelé schválili cenu za pronájem vodoměru a to 200 Kč/1 rok za 
vodoměr patřící obci.  Zastupitelé se dohodli, že pro rok 2023 nebude zvyšován místní 
poplatek za odpad. 
Hlasování: 6-0-0 

14) Starostka obce přeložila ke schválení fakturu za digitalizaci obecních kronik, starých 
zápisů zastupitelstva a kronik SDH ve celkové výši 64.526,10 Kč. Hlasování: 6-0-0 

15) Starostka obce přeložila ke schválení fakturu za pěstební činnosti, sadební materiál 
v obecních lesích v roce 2022 ve celkové výši 57 508,63,-Kč. Hlasování: 6-0-0 

16) Starostka obce přeložila ke schválení smlouvu na věcná břemena přejezdů u cyklo. 
mezi obcí Mačkov a SUS JčK. 

17)  Diskuse- Zastupitelé diskutovali o činnosti kronikářky obce, k současnému vedení 
kroniky mají výhrady. Pověřili starostku obce k projednání jejich výhrad s kronikářkou 
obce.  
Starostka informovala zastupitele o činnostech ve věci rozšíření vodovodního řadu a 
kanalizace a případné opravě objektu úpravny vody.  



Starostka informovala o činnostech u věcných břemen na nové kanalizaci-ulice 
Hněvkovská a o VB na vodovodu u Kubátů 
Starostka informovala o dotačním titulu JčK „My v tom Jihočechy nenecháme.“ 
Zastupitelé se dohodli o případné pomoci občanům, kteří nezvládají svojí finanční 
situaci z nepředpokládaných a náhlých důvodů.  
Zastupitel H. Hokr seznámil přítomné se zarybněním obecních rybníků.  
Starostka informovala o nabídce na vybudování fotovoltaické elektrárny na obecním 
domě. Zastupitelé se dohodli o nerealizaci tohoto záměru. 
Starostka zhodnotila proběhlé kulturní akce (rozsvícení vánočního stromku, mikulášská 
nadílka). 
Starostka zrekapitulovala připravované kulturní akce (veřejné bruslení, vánoční nadílka 
v Domově Petra Mačkov, beseda s mykologem, silvestrovská akce, turnaj ve stolním 
tenise, novoroční pochod).  
Zastupitelé byli seznámeni s přípravou studií ohledně nových projektů, vodovod, 
kanalizace, cihelna. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

3/1) Ověřovatele zápisu H. Hokra a V. Pangrácovou,  

Usnesení 3/1 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 

3/2) Program zasedání a rozšíření programu o body: 
       a) Schválení změny územního plánu; 

b) Schválení plánu financování obnovy (kanalizace, vodovody); 
c) Schválení cen stočného a vodného, informace k místnímu poplatku za odpady; 
d) Schválení úhrady faktury za digitalizaci obecních kronik a zápisů 
e) Schválení úhrady faktury za pěstební činnosti, sadební materiál v obecních lesích. 
f)  Schválení smlouvy na věcná břemena přejezdů u cyklo. se SUS JčK. (Správa a údržba 

silnic) 

Usnesení 3/2 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 
3/3) Rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný ve výši 6211 tis. v příjmech i výdajích bez výhrad.  
Usnesení 3/3 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 

3/4) Střednědobý výhled na rok 2024 a 2025 bez výhrad.  
Usnesení ¾ bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 
3/5) Členy inventarizační komise pro rok 2022. Za předsedu pana M. Šmída, za členy V. 
Pangrácovou, M. Vrbovou.  
Usnesení 3/5 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 
3/6) Členy likvidační komise pro rok 2023. Předsedu pana H. Hokra, členy pana J. Bláhu a paní 
M. Vrbovou.  
Usnesení 3/6 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 



3/7 Nařízení k zimní údržbě v obci. 
Usnesení 3/7 bylo schváleno. Hlasování 5-0-1 (Bláha) 
 

3/8) Přijetí do majetku obce-dřevěný betlém v ceně 11.000,- Kč. 
Usnesení 2/15 bylo schváleno. Hlasování: 5-1(Sklenář)-0. 
  
3/9) Návrh vyjádření k žádosti o revizi záměrů k plánované změně územního plánu Mačkov 
z 30.11.2022. 
Usnesení 3/9 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 
3/10) Plán financování obnovy (kanalizace, vodovodu) 
Usnesení 3/10 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 
3/11)  Od 1. 1. 2023  

cenu stočného 2,--Kč/1m3, která se bude vybírat v celé obci formou státem určeného paušálu 
a to 35 m3/rok na osobu žijící v obci včetně rekreantů, kteří používají obecní kanalizaci.  

 Cenu vodného 35,-Kč/1m³.  

 Pronájem vodoměru a to 200 Kč/1 rok za vodoměr patřící obci.                               

 Cena za odpady pro rok 2023 zůstává nezměněna 
 
Usnesení 3/11 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 
3/12) Fakturu za digitalizaci obecních kronik a zápisů v hodnotě 64 526,10,--Kč 
Usnesení 3/12 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 

3/13) Fakturu za pěstební činnosti, sadební materiál v obecních lesích v roce 2022 v celkové 
hodnotě 57 508,63,--Kč 
Usnesení 3/13 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0. 
 
3/14) Starostka obce přeložila ke schválení smlouvu na věcná břemena mezi obcí Mačkov a 
SUS JčK  k přejezdům u cyklostezky. 

Usnesení 3/14 bylo schváleno. Hlasování 6-0-0 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 

3/1- rozpočtové opatření č.10 

3/2 -činnost kronikářky obce 

3/3 -dotační titul JčK-My v tom Jihočechy nenecháme. 

3/4- zarybnění a nezarybnění obecních rybníků 

3/5 –nabídku fotovoltaické elektrárny nad OÚ 

3/6 – rekapitulaci kulturních akcí 



3/7 – postup činností při zadání studií pro projekty rozšíření vodovodu a kanalizace a cihelny. 

 

Zastupitelstvo ukládá: 

3/1-panu Bláhovi zajistit posypový materiál a soukromou firmu na provádění zimní údržby 

3/2-panu Šmídovi zajistit nádobu na posypový materiál 

3/3-panu Hokrovi osazení nádoby na posyp 

18)  Termín příští schůze je stanoven na 30. 1. 2023 v 18.00 hodin. 

 

Starostka poděkovala přítomným a ukončila schůzi ve 22.00 hodin. 

 
 
 
Starostka: Hana Míková  ……………………………………... 
 
 
Ověřili: H. Hokr                 ………………………………………. 
 
              V. Pangrácová     ………………………………………. 
                               
 
Zapsal: J. Bláha                  ………………………………………                                     
 
 
Datum: 5.12.2022 
 
 
Vyvěšeno dne: 12.12.2022                                   Svěšeno dne:  

 

 

 
 
 

 

 
 
 


