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OBEC MUKAŘOV 
Příčná 11,  251 62  Mukařov, IČ 00240508 
  

Program 12. zasedání 
Zastupitelstva obce Mukařov 

které se koná dne 12. 11. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov 
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Námitka proti usnesení 3/11/2019 – návrh dopravního značení v ulici Macešková 
3. Kontrola úkolů a usnesení 

a. BOD 7/11/2019 - Přijetí opatření k nápravě závad zjištěných při kontrole MV ČR 
b. BOD 15/11/2019 – Diskuse o investičních prioritách obce 

4. Schváleni opatřeni obecné povahy – Změna č. 1 územního plánu obce Mukařov 
5. Harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu 
6. Opatření proti zamezení parkování v intravilánu obce 
7. Umožnění stavby domácích ČOV změnou tohoto bodu v územním plánu 
8. Zahájení změny č. 2 a 3 územního plánu obce Mukařov ve zkráceném řízení 
9. Rozšíření kapacity školy – možné varianty 
10. Účast Mukařova v zadávacím řízení obcí Ladova kraje na svozovou firmu a 

uzavření smlouvy o dílo se společností Arch Consulting, s.r.o. o zabezpečení 
zadávacího řízení 

11. Návrh na zavedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

12. Pravidla financování participativních projektů v obci Mukařov 
13. Uzavření darovací smlouvy k převzetí lokality BI33 Sever 
14. Uzavření darovací smlouvy k převzetí dokončeného rozšíření vodovodu v ul. Nad 

Rybníkem v Srbíně 
15. Uzavření aktualizované smlouvy s Lesy ČR na uložení sítí vodovodu a kanalizace 

do lesních pozemků – pro výstavbu VaK k č.p. 101 v Žernovce 
16. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na stavbu Přípolož tlakové kanalizace k vodovodu – 

prodloužení termínu realizace díla do 31.3.2019 
17. Projednání aktualizace stanov svazku obcí Region Jih 
18. Uzavření dodatku č. 3 k darovací smlouvě na lokalitu BI23 
19. Přijetí dotace IROP na výstavbu chodníku Pražská – etapa 1 
20. Výběrové řízení na dodavatele stavby chodníku Pražská – etapa 1 
21. Odstoupení M. Veselého z Výboru pro veřejný pořádek a dopravu 
22. Informace o činnosti Výboru pro veřejný pořádek a dopravu 
23. Zřízení pracovního místa – pracovnice Czech Point 
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24. Prodej nebo směna pozemku p.č. 1008, k. ú. Srbín 
25. Věcné břemeno Mukařov KNN pro p.č.647, IV-12-6023529 
26. Záměr prodeje části pozemku p.č. 725/129 k.ú. Mukařov 

 
        
 

 
 
Rudolf Semanský  
starosta obce  
 
 
 
v.z.  
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