USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 02-2019
ze dne 31. 05. 2019
I. Schvaluje
1. Program jednání.
3. Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2018 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 2018 a to bez výhrad.
4. Účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Mackovice za účetní období 2018
sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E. ON Distribuce, a.s. na p. č.
284 v k. ú. Mackovice.
8. Řád veřejného pohřebiště obce Mackovice.
9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 000,-Kč v rámci dotačního programu
Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019 na realizaci akce
„Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Mackovice“.
10. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 000,-Kč v rámci dotačního programu
Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 2019 na realizaci akce „Oprava střechy a fasády
Obecního úřadu Mackovice“.
11. Darovací smlouvu s firmou JEDNOTA, spotřební družstvo, na poskytnutí finančního daru
v rámci realizace akce „Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Mackovice“.
13. Poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z. s., na provoz Linky bezpečí a pověřuje starostu
obce k podpisu Darovací smlouvy.
14. Plnou podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k. ú. Znojmo - Louka, ve
Znojmě.
15. Krizový štáb obce Mackovice a pověření starosty obce ke zpracování „Plánu odezvy orgánů
obce na mimořádné události“.
17. Dodatek ke Smlouvě o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou FRITEX s.r.o.
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II. Bere na vědomí
2. Stav financí obce.
5. Rozpočet a celoročního hospodaření ZSO Hrušovansko a Závěrečný účet ZSO Hrušovansko za
rok 2018 včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018.
6. Rozpočtová opatření obce Mackovice č. 1/2019 a č. 2/2019.
16. Informaci o pořadateli hodů 2019 v obci Mackovice.

III. Zamítá
12. Poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub
„Radost“ na činnost zabezpečující akce pro zdravotně postižné děti a mládež pořádané v roce 2019.

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

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

2

