V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 26. září 2016
1. Žadatelka o změnu územního plánu obce Machová omluvila svou účast na zasedání a proto
k hlavnímu bodu programu zasedání zastupitelstva nebylo přijato žádné usnesení.
2. Divadelní soubor oznámil, že pro nemoc není možné při obecních hodech předvést divadelní
představení. Z časových důvodů se nepodařilo zajistit náhradní program na odpoledne v kulturním
domě. Ostatní program zůstává beze změn. Vzato na vědomí.
3. Starosta předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene od f. E.ON Distribuce pro
zřízení stavby „Machová, Hrdina,přípojka NN“ za úplatu 2000,- Kč. Nejsou námitky, starosta
podepíše smlouvu. Schváleno jednohlasně (hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se ).
4. Brázdil Lukáš navrhuje pořídit do sportovního areálu zavlažovací zařízení pro trávník
zabudované do zeminy (120-200 tis.Kč). Je třeba zakoupit bezpečnostní fotbalové branky a
ochranné sítě. Vše bude pořízeno v příštím roce. Vzato na vědomí.
5. Zastupitelstvo projednalo nevhodnost textilní ochrany na oplocení k rodinnému domu čp. 239.
Křižovatka u Trávníků je tímto nebezpečná zvláště pro děti a nepřehledná. Parkování u sídliště
Trávníky se nezlepšilo. Vozidla stále parkují na místní komunikaci. Vzato na vědomí.
6. Dne 27. října 2016 proběhne večer dýňových strašidýlek. Pro děti bude připravena stezka
odvahy na polní cestě směrem ke sportovnímu areálu.
7. Starosta informoval, že k Územnímu řízení pro Cyklostezku z Machové do Sazovic opět někteří
účastníci řízení podali námitky. Po odvolání proběhne posouzení Zlínským krajem. Vzato na
vědomí.
8. Zastupitelstvo schválilo na závěr v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 8/2016,
kterým se upravují příjmy +29tis.Kč a výdaje +46tis.Kč; rozdíl -17tis.Kč bude financován
z hospodaření z minulých období. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.
9. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 24. října 2016 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 27. 9. 2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

