Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 9. listopadu 2020
1. Místostarosta předložil zastupitelstvu ke schválení program 25. zasedání Zastupitelstva obce
Machová, který zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ověřovateli zápisu jsou Ing. Vladimír Velísek a Jiří Menšík, zapisovatelem je Libuše Zaoralová.
Vzato na vědomí.
2. Volba starosty a místostarosty
a) Místostarosta nechal hlasovat o způsobu volby : veřejným hlasováním.
Hlasování: 2 pro, 2 proti, 7 se zdrželi - veřejné hlasování nebylo schváleno.
b) Pro účely tajného hlasování byli jmenování členy volební komise Ing. Vladimír Velísek, Jiří Menšík a Ing.
Jan Haas.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
c) Zastupitelstvo hlasovalo tajnou volbou o návrhu p. Josefa Benka do funkce starosty:
Hlasování: 6 pro, 5 proti, 0 se zdrželi
Závěr: Starosta nebyl schválen nadpoloviční většinou členů zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Koláře o připojení budovy čp.257 na veřejnou kanalizaci na pozemku
p.č.270/4. S připojením na kanalizaci souhlasí s podmínkou, že bude provedeno protlakem a nikoliv
překopem místní komunikace (parc.č.512).
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
4. Zastupitelstvo projednalo návrh stavebního výboru na vykácení 2 ks břízy na hřišti Příhon a pověřuje
místostarostu vydáním povolení ke kácení a zajištěním kácení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
5. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – DT 117d8210A -Podpora obnovy místních komunikací
na projekt “Machová oprava místní komunikace a zpevněných ploch na p. č. 462/1 v k.ú. Machová".
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
6. Předseda kontrolního výboru ing. Velísek přednesl zprávu o kontrole, která byla provedena 20.10.2020
se závěrem: bez návrhů na opatření. Vzato na vědomí.
7. Zastupitelstvo projednalo žádost o prominutí nájmu za provozování klubu, který byl uzavřen v návaznosti
na vyhlášení nouzového stavu a na mimořádná opatření vlády ohledně šíření nákazy Covid. Zastupitelstvo
posoudilo žádost a souhlasí s prominutím nájmu od 14.10.2020 do odvolání mimořádných opatření v zájmu
podpory obyvatel a místních podnikatelů.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8. Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje sběracího vozu, který byl navržen pro vyřazení při inventurách
v r.2019 jako nadbytečný majetek. Místostarosta se pověřuje prodejem sběrného vozu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
9. Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi pro vývěrové řízení na pracovní místo účetní obce Machová ve
složení: Bc. Denisa Frantíková, Libuše Zaoralová a Josef Benek.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

10. Zastupitelstvo projednalo provozní záležitosti:
- rozsvícení Vánočního stromu proběhne v Machové 12.12.2020 v malém rozsahu,
- kontroly v MŠ Machová se zúčastní dne 23.11.2020 ing. Velísek, Bc. Frantíková a Brázdil Jaromír,
- byl nastaven plán a harmonogram inventarizace majetku obce včetně termínů fyzických inventur, které
provedou členové zastupitelstva; za tímto účelem byli proškoleni.
Vzato na vědomí.

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.11/2020, kterým se upravují příjmy o
+251 tis.Kč a výdaje o částku +11 tis.Kč. Rozdíl +240 tis.Kč bude využit k hospodaření v následujícím
období.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

12. Další zasedání Zastupitelstva obce Machová svolá místostarosta dne 14. prosince 2020 od 17.30
hod. V případě potřeby může místostarosta svolat zasedání i dříve.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
13. Zastupitelstvo ukládá, aby předsedové výborů finančního a kontrolního ve spolupráci s místostarostou
upřesnili dispoziční oprávnění a pravidla řídící a finanční kontroly.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

V Machové, dne 10.11.2020

Zapsala: Libuše Zaoralová

---------------------------------------Josef Benek
místostarosta
Ověřili:

--------------------------------Jiří Menšík
člen kontrolního výboru

---------------------------------------Ing. Vladimír Velísek
předseda kontrolního výboru

