V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 14. srpna 2017
1. Zastupitelstvo projednalo záměr prodloužení veřejné kanalizace v lokalitě Záhumenice
s protlakem pod zahradou u domu čp.126 v délce cca 37 m. Majitelé dotčených pozemků až po čp.
201 budou osloveni s požadavkem jejich spoluúčasti na nákladech. Schváleno, hlasování: 10 pro,
0 proti, 1 se zdržel.
2. Na záměr prodeje vyznačené části obec. pozemku parc.č. 462/2 se nikdo nepřihlásil. Prodej
bude schválen až po geometrickém zaměření se schůzkou na místě. Schváleno jednohlasně.
3. Starosta zaslal firmě ZEMET dopis s žádostí o vyjmutí polních cest: parcela č.600 a parcela č.605
z pachtovní smlouvy, výpovědní doba je 1 rok. Vzato na vědomí.
4. Zastupitelstvo projednalo nabídky na zpracování projektu na obnovu budovy šaten ve
sportovním areálu a schválilo projekt od Ing.arch.Pavlackého za cenu 350 tis.Kč (vč. DPH).
Schváleno, hlasování 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
5. Pro zřízení přechodu u MŠ budou letos osloveny firmy pro podání cenových nabídek. Počátkem
roku 2018 se buď podaří vyřídit dotace anebo bude vybudován z vlastních prostředků. Schváleno
jednohlasně.
6. Příští týden by mělo být dokončeno hřiště s umělým povrchem. Pro jeho provozování je nutné
zajistit: provozní řád, nastavit rezervování hřiští, zvláště přes prázdniny a víkendy se předpokládá
početný zájem machovských občanů (přednost budou mít rezervace) pro cizí zájemce musí být
předávány klíče a stanovena úhrada za užívání, je nutné zajistit dozor proti případným škodám na
majetku, denní provoz obou hřiští s umělým povrchem bude časově omezen od 8.00 do 20.00
hodin. Je třeba zakoupit stejný zámek jako na dětských hřištích a rozmnožit klíče dle potřeby.
Slavnostní otevření hřiště s umělým povrchem proběhne dne 2.září 2017. Schváleno jednohlasně.
7. P. Surovcová z MMZ, odbor územního plánování, spolu se starostou Františkem Klementou
provedli revizi a aktualizaci uplatňování územního plánu v obci Machová, který byl schválen v r.
2013. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem zpracované Zprávy o uplatňování územního
plánu za uplynulé období 2013-2017. Zastupitelstvo nemá připomínky k návrhu zprávy a
s návrhem souhlasí. Schváleno jednohlasně.
8. Pro stavební práce na dokončení parkoviště Trávníky zastupitelstvo ze dvou nabídek vybralo
jako dodavatele p. Hrdinu (HP IZOL Napajedla s.r.o), který by měl usadit obrubníky a položit
zámkovou dlažbu během září 2017. Hlasování: 8 pro,0 proti, 3 se zdrželi.
9. P. Velísek Jaroslav upřesnil nabídky na čekárny a závěrem zastupitelstvo vybralo nabídku na
pořízení obou čekáren za cca 240 tis.Kč s požadavkem na doplnění povrchové úpravy Komaxitem.
Starosta nechal hlasovat o všech variantách čekáren. Hlasování: nabídková cena 130 tis.Kč (Deta
spol) …0 pro, nabídková cena 260 tis.0Kč … 7 pro, nabídková cena 310 tis.Kč.. 3 pro, 1 člen
zastupitelstva se zdržel hlasování. Závěr: Vybrána byla varianta na zhotovení čekáren za 260
tis.Kč.
10. V sobotu 2. září 2017 od 16.00 hod se bude konat ve sportovním areálu akce „Rozloučení
s prázdninami“. Na programu bude slavnostní otevření 2 hřiští s umělým povrchem. Pro děti jsou
připraveny soutěže a opékání špekáčků, poté bude posezení s hudbou Destiny Rock (z Machové) a
večer letní kino. Menší občerstvení bude zajištěno.
11. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 18. září 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.

12. Dne 14.8.2017 v 15.00 hod proběhla odborná příprava Krizového štábu obce Machová. Vzato
na vědomí.
13. Starosta oznámil, že Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v Brně, bylo kasační řízení
ohledně územního plánu zamítnuto a ÚP obce Machová z r. 2013 zůstává v platnosti. Vzato na
vědomí.
14. Obec Machová obdržela odpověď ČEPS Invest na zamítavé stanovisko ohledně zpracování ÚTS
záměru zdvojení vedení záměry V417 a V418:
V417-směr Sokolnice -záměr nebrání vybudování záchytného poldru jižně od obce Machová,
V418-směr Prosenice-záměr nepředstavuje významná omezení (pro trasování vedení) v tomto
koridoru, bude nadále uvažována budoucí realizace v představeném koridoru.
Vzato na vědomí.
15. Dne 15.8.2017 od 18.00 hod proběhne v Mysločovicích schůzka starostů a členů zastupitelstev
k financování rozšíření kapacity ZŠ Mysločovice. Mimoto Obec Machová obdržela fakturu za
služby pro zajištění náhradního školního stravování dětí za červen 2017 ve výši 7,5 tis.Kč a za zářílistopad 2017 by měly být vystaveny další faktury. Vzato na vědomí.
16. Starosta pozve projektanta p. Špendlíka na další zasedání, aby členové zastupitelstva uplatnili
požadavky na vnitřní zařízení a vizualizaci prostor v kulturním domě, které by měly být součástí
projektu. Schváleno jednohlasně.
17. Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěry zprávy o kontrole hospodaření v MŠ Machová za I.
pololetí 2017. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
18. Rozpočtové opatření č. 8/2017
Podle potřeb obce byl předložen návrh na úpravy rozpočtu. Návrh byl projednán a doplněn. Na
závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2017, kterým se upravují příjmy (+8 tis.Kč) a
výdaje(+150 tis.Kč), rozdíl je -142 tis.Kč, který bude financován z hospodaření v minulých období.
Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 15.8.2017

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

