USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 04-2019
ze dne 28. 11. 2019
I. Schvaluje
1. Program jednání.
4. Propachtování pozemku obce p. č. 3603 o výměře 26 680 m2, orná půda, v k. ú. Mackovice a
pověření starosty obce k uzavření Pachtovní smlouvy.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Mackovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Mackovice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
7. Dohodu o mimořádném příspěvku ZSO Hrušovansko na realizaci akce „Festival Dechových
hudeb“.
8. Pronájem obecního bytu č. p. 64 na p. č. 131 v k. ú. Mackovice a pověření starosty obce
k uzavření Nájemní smlouvy.
9. Záměr propachtovat pozemek obce p. č. 3145 o výměře 1072 m2, orná půda, v k. ú.
Mackovice.
10. Směrnici o poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům obce a uvolněným členům ZO
Mackovice od 1. 1. 2020.
11. Plán inventur na rok 2019.
12. Rozpočtové provizorium obce Mackovice na rok 2020, dle Pravidel rozpočtového provizoria.
13. Vodné ve výši 17,-Kč/m3, stočné ve výši 17,-Kč/m3 a minimální roční paušál stočného
36 m3/rok/osoba s účinností od 1. 1. 2020.
14. Pořadatele hodů 2020 Dámský spolek Mackovice a příspěvek na půjčení stanu a krojů
v celkové výši 41.000,-Kč.
15. Cenu za nájem hrobového místa 10,-Kč/m2 a výpočet dle skutečné výměry hrobového místa
s účinností od 1. 1. 2020.
16. Zpracování projektové dokumentace na odbahnění sedimentu obecního rybníka na p. č. 552
v k. ú. Mackovice, a pověření starosty obce ke všem úkonům této akce.
17. Investiční záměr výstavby místní komunikace v lokalitě JIH včetně úpravy projektové
dokumentace a provedení výběrového řízení na zhotovitele této stavby.
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II. Bere na vědomí
2. Stav financí obce.
3. Rozpočtová opatření obce Mackovice č. 6/2019, 7/2019 a č. 8/2019.

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

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