USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 01-2019
ze dne 04. 03. 2019
I. Schvaluje
1. Program jednání.
3. Inventarizační zprávu obce Mackovice za rok 2018.
4. Rozpočet obce Mackovice na rok 2019.
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Mackovice na rok 2020 – 2021.
6. Směrnice obce Mackovice na rok 2019.
8. Dodatek č. 23 ke smlouvě na odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu s firmou AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. s účinností od 1. 1. 2019.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330050405/001 s firmou E. ON Distribuce, a.s.
11. Smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou FRITEX s.r.o a pověření starosty
obce k jejímu uzavření.
12. Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu – „Oprava střechy Obecního úřadu
Mackovice“ a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o dílo.
13. Cenovou nabídku na akci „Oprava fasády Obecního úřadu Mackovice“ a pověřuje starostu
obce k podpisu Smlouvy o dílo.
14. Prodej pozemku parcelní číslo 438 o výměře 90 m2, zahrada, zapsaného v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na LV č.
10001 pro obec Mackovice a k. ú. Mackovice.
15. Příspěvek na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2019 a pověření
starosty obce k uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
pro rok 2019.
16. Převzetí stavebních objektů SO 136 MÚK Mackovice - přístupové chodníky k zastávkám a SO
833 Terénní úpravy zbytkových ploch na k. ú. Mackovice do správy obce Mackovice po výstavbě
Silnice I/53 Lechovice - Miroslav.
17. Finanční pomoc firmě JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov na provoz prodejny
smíšeného zboží v Mackovicích v případě získání dotace z dotačního programu Jihomoravského kraje.
18. Podané žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2019 na akce Oprava
střechy a fasády Obecního úřadu Mackovice“ - Dotační titul DT 1 - Výstavba, obnova a držba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti a „Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Mackovice“
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- Dotační titul Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019 a
pověření starosty obce v případě získání dotací k podpisu smluv o poskytnutí dotace.
19. Podání žádostí o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a pověření starosty obce ke všem
záležitostem, které se týkají vyřízení dotací a podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
20. Vybudování nového vrtu v obci Mackovice a pověření starosty obce k zastupování ve všech
záležitostech, které se týkají pořízení nového vrtu.

II. Bere na vědomí
2. Stav financí obce.
7. Práci kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2018 a Zprávu o kontrole účinnosti
vnitřního řídícího a kontrolního systému obce za II. pololetí 2018.
9. Informaci o možnosti uzavření smlouvy s firmou REMA AOS, a.s.
21. Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 a skutečně vynaložené náklady obce Mackovice za
rok 2018.
22. Informaci o Veřejně prospěšných pracích v roce 2019.
23. Zprávu o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Mackovice za rok 2018.
24. Předpokládaný plán kulturních akcí Dámského spolku Mackovice na rok 2019 a výši
finančních a věcných darů pro vítání občánků a životních jubileí.
25. Informaci o HODECH 2019 v obci Mackovice.

----------------------------------------Vlastimil Balcar, starosta

------------------------------------------František Hrnčár, místostarosta
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