Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 12. dubna 2021
1. Starosta předložil ke schválení body programu, který byl doplněn o další bod:
- Žádost o pokračování podpory Linka bezpečí, z.s.
Nebyly námitky, program byl schválen.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
2. Stavební výbor projednal žádost o odprodej části pozemku parc. č. 740 a doporučuje nejdříve
provést geodetické zaměření a potom se bude posuzovat případný prodej. Nejsou námitky.
Vzato na vědomí.
3. Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí o vydání závazného stanoviska k připojení na veřejnou
infrastrukturu: protlakem pod komunikací přípojka na plyn, napojení na komunikaci a napojení na
kanalizaci stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 96/7. Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje
starostu vydáním stanoviska.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
4. Zastupitelstvo se seznámilo se záměrem demolice domu č.p. 6 a pověřuje starostu odesláním
stanoviska s podmínkami: zajištění bezpečné likvidace eternitové střechy a přizvání zástupce obce
před zaslepením a zasypáním kanalizační přípojky k pořízení fotodokumentace.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
5. Stavební výbor posoudil nabídky a doporučuje jako nejvhodnějších ke schválení: pro
elektroinstalaci firma ELIN PLUS s.r.o. (51.854,55 Kč), pro sádrokartony a malbu firmu Pavel TRČALA
(83.246,31 Kč) a opravu parket firmu Michal Žíla (55.587,40 Kč) – ceny jsou včetně DPH.
Zastupitelstvo souhlasí s výběrem a pověřuje starostu odesláním objednávek.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
6. Zastupitelstvo projednalo žádost o zřízení vodovodní přípojky v lokalitě Díly pod hájem ke stavbě
RD na parc. č. 200/14. Zastupitelstvo souhlasí s přípojkou na vodovod (jako vlastník vodovodu),
pokud je to technicky i kapacitně možné, k čemuž se vyjádří provozovatel vodovodu (tj. Moravská
vodárenská, a.s.) a pověřuje starostu podpisem Žádosti o zřízení vodovodní přípojky.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
7. Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí dotace z Domova pro seniory Napajedla
(příspěvková organizace). Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 1000,- Kč, který bude součástí
rozpočtového opatření.
Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
8. Starosta předložil Zastupitelstvu obce Machová návrh změn pro matriku v Mysločovicích
z důvodu provozních potřeb a požadavků občanů pro uzavírání manželství v katastru obce
Machová:
a) oprávněné osoby k přijetí prohlášení o uzavření manželství:
- starosta obce Josef Benek a místostarosta Ing. Jan Haas,
b) doplnění míst určených pro uzavírání manželství:
- zasedací místnost Obecního úřadu Machová čp.120,
(zůstává: obřadní místnost- Machová čp.68, kulturní dům -Machová čp.240, a prostor u zvonice a
okolí),
c) určeným časem pro uzavírání manželství jsou:
- pátek a sobota – celý den.
Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu odesláním změn na matriku do Mysločovic.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.

9. Starosta informoval členy zastupitelstva o žádosti Zásilkovny, s.r.o. k umístění samoobslužného
výdejního místa Z-BOXu v obci Machová. Stavební výbor projednal a navrhuje umístění na části
parcely č. 53/1 u kulturního domu – umístění bude upřesněno v příloze smlouvy; plocha o výměře
cca 1 m2 bude užívána bezplatně.
a) Zastupitelstvo souhlasí s umístěním Z-BOXu na parcele č. 53/1
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
b) Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho
provozování.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
10. Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem Smlouvy o výpůjčce k obecnímu pozemku parc. č. 839 od
firmy SWIETELSKY a.s. pro účely stavby Polní cesta C2 v k.ú. Machová a C8 v k.ú. Sazovice na dobu
od 14.4.2021 do 31.8.2021.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy ve znění odsouhlaseném na zasedání a starosta se
pověřuje podpisem uvedené smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
11. Zastupitelstvo projednalo žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. a souhlasí s darem
3000,- Kč, které budou součástí rozpočtového opatření. Starosta se pověřuje podpisem darovací
smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
12. Starosta informoval, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace na
technickou infrastrukturu v lokalitě Díly pod hájem. Poskytovatel dotace (Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR) prodloužilo termín pro vyúčtování do 15.12.2024. Nejsou námitky.
Vzato na vědomí.
13. Rozpočtové opatření č. 4/2021
Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu rozpočtu, který byl doplněn a následně schválilo
rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se navyšují příjmy o 17 tis. Kč a výdaje o 1.324 tis. Kč. Rozdíl
je -1.307 tis. Kč a financován bude z hospodaření obce v minulém období.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
14. Další zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 10. května 2021 od 17.30 hod. V případě
potřeby může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
V Machové, dne 13.4.2021
Zapsala: Libuše Zaoralová

------------------------------------Josef Benek
starosta
Ověřili:

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

-------------------------------------Ing. Jan Haas
místostarosta

