USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 02-2022
ze dne 27. 05. 2022
I. Schvaluje
1. Program jednání.
4. Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2021 a celoroční hospodaření obce Mackovice včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2021 a to bez výhrad.
5. Účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Mackovice za účetní období 2021
sestavenou ke dni 31. 12. 2021.
6. Prodej pozemku parcelní číslo 201/2, o výměře 314 m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na LV č.
10001 pro obec Mackovice a k. ú. Mackovice
7. Poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z. s.
8. Smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Jihomoravského kraje a pověřuje starostu obce jejím k podpisem.
9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030075282/001-ADSG s firmou
EG.D., a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 na realizaci stavby „Mackovice,
rozšíření kNN Janda Miroslav“.
10. Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č. ZN-001040022042/001-ADSG s firmou
EG.D., a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 na realizaci stavby „Mackovice,
obnova NN RD 23 až RD 27“.
11. Vítěze výběru dodavatele zakázky „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE II/397 V OBCI
MACKOVICE“ společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 a
pověření starosty obce podpisem Smlouvy o dílo.
13. Poskytnutí finančního daru ve výši 70 000,-Kč firmě JEDNOTA, spotřební družstvo, T. G. Masaryka
28, 672 12 Moravský Krumlov, IČO: 00032336 v rámci realizace akce „Podpora prodejny smíšeného
zboží v obci Mackovice“ a pověření starosty obce k uzavření Darovací smlouvy.
14. Záměr směny pozemku obce p. č. 3501/2, orná půda o výměře 2387 m2 v k. ú. Mackovice za
pozemky Ředitelství silnic a dálnic ČR p. č. 3377/3, orná půda o výměře 18 m2, p. č. 3378/4, orná
půda o výměře 72 m2, p. č. 3378/5, orná půda o výměře 14 m2, p. č. 3496/5, orná půda o výměře
115 m2, p. č. 3500/4, orná půda o výměře 99 m2, a p. č. 3500/5, orná půda o výměře 75 m2 v k. ú.
Mackovice v rámci stavby „Silnice I/53 Lechovice – Miroslav“.
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15. Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku obce Mackovice a prodej
zemědělské techniky prostřednictvím bazarového portálu.
17. Počet členů Zastupitelstva obce Mackovice na další volební období 2022-2026 dle § 67 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
19. Realizaci investiční akce oprava kabin – technické zhodnocení na místním fotbalovém hřišti a
podání žádosti o dotaci z Národní agentury sportu, dotačního programu č. 162 51 – Rozvoj místních
sportovišť a zázemí – kabina 2021-2025, výzva 8/2021 a cenovou nabídku firmy EUROPROJECT
DOTACE, Kpt. Jaroše 23/103, 680 01 Boskovice.

II.

Bere na vědomí

2. Stav financí obce.
3. Rozpočtové opatření číslo 1/2022.
12. Informaci o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.
16. Informaci o Veřejně prospěšných pracích v roce 2022.
18. Informaci o zahájení soudního sporu s HYSPERIA GROUP s.r.o. k dlužné pohledávce obce a
zastupování obce Advokátní kanceláří Juračka a spol. s.r.o. Znojmo.

-----------------------------------------

-------------------------------------------

Vlastimil Balcar, starosta

František Hrnčár, místostarosta
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