USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MACKOVICE
č. 03-2022
ze dne 26. 08. 2022
I. Schvaluje
1. Program jednání.
4. Plán rozvoje sportu Mackovice 2021-2026.
5. Dodatek č. 25 ke smlouvě o zajištění svozu směsného komunálního odpadu (SKO) č. 2311, Dodatek
č. 7 ke smlouvě o ambulantním svozu nebezpečných odpadů z obcí č. 00311/A a Dodatek č. 13 ke
smlouvě o odvozu druhotných surovin s platností od 1.7.2022.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330066080/001-GPM s firmou EG.D., a.s. Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 na realizaci stavby „Mackovice 106, přípojka kNN
Pokorná“.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030076707/001-ELIS s firmou
EG.D., a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 na realizaci stavby „Mackovice,
přípojka kNN Kročil Petr“.
11. Dohodu o provedení práce na pozici obsluha ČOV Mackovice a vodárny Mackovice se
zastupitelem obce na dobu neurčitou od 1.9.2022.
12. Dodatek č. 1 Organizačního řádu obce Mackovice.
13. Ceník služeb kulturního domu v Mackovicích a pověření starosty obce k případné aktualizaci
ceníku služeb z důvodu navýšení cen energií.
15. Aktualizaci Směrnice o poskytování cestovních náhrad pro členy zastupitelstva a zaměstnance
obce Mackovice (Dodatek č. 2/2022) a pověření starosty obce k případné další aktualizaci Směrnice
dle platné legislativy.

II.

Bere na vědomí

2. Stav financí obce.
3. Rozpočtová opatření číslo 2/2022 a 3/2022
8. Informaci ke směně pozemku obce Mackovice za pozemky Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci
stavby I/53 Lechovice-Miroslav.
9. Rozpočet a celoročního hospodaření DSO NIVA a Závěrečný účet DSO NIVA za rok 2021 včetně
Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021.
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10. Rozpočet a celoročního hospodaření ZSO Hrušovansko a Závěrečný účet ZSO Hrušovansko za rok
2021 včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021.
14. Práci kontrolního a finančního výboru za I. pololetí 2022 a Zprávu o kontrole účinnosti vnitřního
řídícího a kontrolního systému obce za I. pololetí 2022.

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

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

Vlastimil Balcar, starosta

František Hrnčár, místostarosta
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