USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 02-2018
ze dne 08. 06. 2018
I. Schvaluje:
1. Program jednání.
3. Vítěze výběrové řízení firmu COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 veřejné
zakázky malého rozsahu – „Oprava povrchu místní komunikace - Mackovice“ a pověření starosty
obce k podpisu Smlouvy o dílo a případným dodatkům Smlouvy o dílo.
4. Vítěze výběrové řízení firmu ALESTRA s.r.o., Tišňovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485 veřejné
zakázky malého rozsahu – „Dětské hřiště Mackovice“ a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o
dílo a případným dodatkům Smlouvy o dílo.
5. Vítěze výběrové řízení firmu COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 veřejné
zakázky malého rozsahu – „Oprava povrchu vozovek MK v Obci Mackovice“ a pověření starosty obce
k podpisu Smlouvy o dílo a případným dodatkům Smlouvy o dílo.
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030037622/001 s firmou E. ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 na p.č. 247/1 a 248 v k.ú.
Mackovice.
7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce
„Oprava sociálního zázemí Obecního úřadu Mackovice“ ve výši 245.000,-Kč.
8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce
„Pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH Mackovice- zásahová a pracovní výstroj a
výzbroj“ ve výši 39.000,-Kč
9. Pověření starosty obce k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace s Ministerstvem pro místní
rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 na akci „Oprava povrchu místní komunikace Mackovice“.
10. Pověření starosty obce k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace s Ministerstvem pro místní
rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 na akci „Dětské hřiště - Mackovice“.
11. Poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 a pověření
starosty obce k podpisu Darovací smlouvy.
12. Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2017 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č.
250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce Mackovice včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2017 a to bez výhrad.
13. Účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Mackovice za účetní období 2017
sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
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18. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 247/1 v k.ú. Mackovice s firmou
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov.
19. Poskytnutí finančního daru TJ KOHOUTŮM MACKOVICE, IČO: 45670447, se sídlem Mackovice 49,
67178 a pověření starosty obce k uzavření Darovací smlouvy.
20. Směrnici pro zpracování a ochranu osobních údajů.
21. Pro volební období 2018 - 2022 počet volených členů Zastupitelstva obce Mackovice 7, dle § 67,
odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích.

II. Bere na vědomí:
2. Stav financí obce Mackovice.
14. Rozpočet a celoročního hospodaření ZSO Hrušovansko a Závěrečný účet ZSO Hrušovansko za rok
2017 včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017.
15. Rozpočtová opatření obce Mackovice č. 1/2018 a č. 2/2018.
16. Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 a skutečně vynaložené náklady obce Mackovice za
rok 2017.
17. Informaci o dotaci v rámci dotačního programu "Podpora provozu venkovských prodejen v JMK
pro rok 2018" a informaci o prodejně Jednoty Mackovice.

----------------------------------------

-------------------------------------------

Vlastimil Balcar, starosta

František Hrnčár, místostarosta
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