USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 02-2020
ze dne 01. 05. 2020
I. Schvaluje
1. Program jednání.
3. Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2019 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 2019 a to bez výhrad.
4. Účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Mackovice za účetní období 2019
sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
6. Poskytnutí finančního daru firmě JEDNOTA, spotřební družstvo, T. G. Masaryka 28, 672 12
Moravský Krumlov v rámci realizace akce „Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Mackovice“ a
pověření starosty k uzavření Darovací smlouvy v případě získání dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na tuto akci.
7. Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu – „Oprava střechy kulturního domu
v Mackovicích“ a pověření starosty k uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem a dále pověření
starosty k výběru zhotovitele na akci „Výměna hromosvodu na kulturním domě v Mackovicích a k
uzavření Smlouvy o dílo.
8. Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dokončení povrchu vozovek místní
komunikace u RD v obci Mackovice“ a Smlouvu o dílo se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9 a dále vybudování chodníku podél pozemku p. č. 336/1 a pověření starosty k uzavření
Smlouvy o dílo.
9. Pověření starosty k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního
prostředí ČR na akci „Doplnění vegetačních prvků v obci Mackovice“ - „Výzva č. 9/2019“.
10. Uzavření Dohody o provedení práce se zastupitelem obce Mackovice na úpravu parků v obci.
11. Pověření likvidační komise k vyřazení nepotřebného, zastaralého a nefunkčního majetku obce.

II. Bere na vědomí
2. Stav financí obce.
5. Rozpočtová opatření obce Mackovice č. 1/2020 a č. 2/2020.
12. Informaci o Veřejně prospěšných pracích v roce 2020.

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

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