USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 01-2020
ze dne 25. 02. 2020
I. Schvaluje
1. Program jednání.
3. Inventarizační zprávu obce Mackovice za rok 2019.
5. Rozpočet obce Mackovice na rok 2020.
6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Mackovice na rok 2021 – 2022.
7. Směrnice obce Mackovice na rok 2020.
8. Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Mackovice.
9. Příspěvek na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020 a pověření
starosty obce k uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
pro rok 2020.
10. Finanční pomoc firmě JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov na provoz prodejny
smíšeného zboží v Mackovicích z dotačního programu Jihomoravského kraje a pověření starosty obce
v případě získání dotace k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Brno.
11. Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2020 na akci „Oprava střechy a
výměna hromosvodu na kulturním domě v Mackovicích“ - Dotační titul DT 1 - Výstavba, obnova a
údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Brno, v případě získání dotace.
12. Realizaci projektu „Doplnění vegetačních prvků v obci Mackovice“ a souhlas s výsadbou
stromů vysazovaných dle výzvy č. 9/2019 z dotačního programu Ministerstva životního prostředí ČR
na podporu komunitní výsadby listnatých/ovocných stromů na veřejných prostranstvích.
13. Žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, článku 20 na akci „Stavební úpravy přízemí
OÚ na klubovnu“ a pověřuje starostu obce k vyřízení všech záležitostí tohoto projektu.
14. Propachtování pozemku obce p. č. 3145 o výměře 1072 m2, orná půda a pověření starosty
obce k uzavření Pachtovní smlouvy.
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II. Bere na vědomí
2. Stav financí obce.
4. Rozpočtové opatření obce Mackovice č. 9/2019.
15. Informaci o postupu prací na novém vrtu - „Vrtaná studna“ na p. č. 247/1 v k. ú. Mackovice.
16. Informaci o postupu prací na odbahnění rybníka „Na Husáku“ p. č. 552 v k. ú. Mackovice.
17. Práci kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2019 a Zprávu o kontrole účinnosti
vnitřního řídícího a kontrolního systému obce za II. pololetí 2019.
18. Informaci o Veřejně prospěšných pracích v roce 2020.
19. Zprávu o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Mackovice za rok 2019.
20. Předpokládaný plán kulturních akcí Dámského spolku Mackovice na rok 2020 a výši finančních
a věcných darů pro vítání občánků a životních jubileí.
21. Realizaci akce „DOKONČENÍ POVRCHU VOZOVEK MÍSTNÍ KOMUNIKACE U RD V OBCI MACKOVICE“,
dle projektové dokumentace.

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

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