V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 18. září 2017
1. Starosta zajistil nabídky na protlak za účelem prodloužení veřejné kanalizace v lokalitě Záhumenice
a vyjádření majitelů příslušných pozemků. Zastupitelstvo projednalo prodloužení kanalizace.
Starostovi se ukládá vyřídit projekt na územní a stavební povolení na prodloužení veřejné kanalizace,
která bude spolufinancována s majiteli dotčených pozemků – každý ve výši 1/5 z celkových nákladů.
S majiteli pozemků budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene –na uložení a údržbu
uvedené stavby. Schváleno jednohlasně.
2. Starosta připravil návrh smlouvy na prodej části obecního pozemku parc.č. 462/2 o výměře 19 m2.
Na zasedání se dostavila rodina Vaňharových, která vyjádřila nesouhlas s prodejem vytýčené části
pozemku. Zastupitelé hlasovali o schválení Kupní smlouvy s p. Kolomazníkem: 6 pro, 4 se zdrželi,
0 proti, 1 nehlasoval. Kupní smlouva nebyla schválena.
3. P. Vaňharová žádá o schválení prodeje části obecního pozemku parc. č. 462/2 podél jejich
rodinného domu (cca 11 x 2 m). Zastupitelé hlasovali o záměru prodeje požadované části: 6 pro, 2
proti, 3 se zdrželi hlasování. Záměr prodeje uvedeného pozemku nebyl schválen.
4. P. Matoušová žádá o změnu územního plánu obce Machová – převod pozemků z plochy pro
zemědělskou a lesnickou výrobu na smíšené plochy obytné (tj. pro výstavbu rodinných domů i
občanské vybavenosti). Protože obec Machová má velké rezervy v neobsazených plochách pro
výstavbu RD, zastupitelstvo dle stavebního zákona (§55 odst.4.) nemůže schvalovat další zástavbu.
Hlasování o změně územního plánu : 0 pro, 11 proti, 0 zdrželi se. Žádost zamítnuta.
5. Starosta předložil návrh smlouvy s Ing. arch. Radko Pavlackým (z Otrokovic) na projektovou
dokumentaci a podklady pro vyřízení stavebního povolení pro „Víceúčelový objekt Machová“ s cenou
349,7 tis.Kč (včet.DPH). Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na „Víceúčelový objekt
Machová“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
6. Na zasedání se dostavil p. Špendlík, který byl požádán o zpracování projektu na vnitřní úpravy
v kulturním domě. Pro návrh moderního designu vnitřních prostor doporučuje oslovit architekta pro
bytovou úpravu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, nechá se zpracovat odborná studie. Schváleno
jednohlasně.
7. Starosta poděkoval všem organizátorům i účinkujícím při akci „Ukončením prázdnin“ spojené se
slavnostním otevřením víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Akce byla velmi zdařilá včetně
zřízení letního kina, které může pokračovat i v následujících letech. Pro nové hřiště bude na webstránkách obce zřízena samostatná sekce pro rezervaci hřiští, které byly označeny A a B. Rezervace
bude mít přednost před ostatními zájemci, starosta zajistí provozní řád hřiště. Lajnovačka pro
označení fotbalového hřiště je zakoupena. Ještě je nutné dokoupit 2 přenosné lavičky vhodné na
hřiště a foukač/vysavač na listí (cca 5 tis.Kč), který by se využil i na ostatní veřejná prostranství.
Rezervační podmínky včetně provozního řádu musí být vyvěšeny ve sportovním areálu. Schváleno
jednohlasně.
8. Parkoviště Trávníky se pokládají obrubníky včetně odvodní. Parkoviště je určeno pouze pro občany
bydlící v této lokalitě. Souhlas s postupem, schváleno jednohlasně.
9. Čekárny budou vyměněny po obecních hodech, tj. v průběhu měsíce října 2017. Naši pracovníci
zahájí práce 2. října 2017, kdy odstraní původní čekárny. Musí se zabezpečit prostor stavby nových
čekáren a autobusy budou přechodně zastavovat na cestě před nebo za čekárnami. Starosta předložil
návrh Smlouvy o dílo. Nejsou námitky, starosta se pověřuje podpisem smlouvy. Schváleno
jednohlasně,

10. Zastupitelstvo projednalo závěry ze schůzky starostů s obcí Mysločovice. Bude se ještě dále jednat
ohledně financování přístavby.
11. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 16. října 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
12. Starosta zaslal požadavek na opravu silnice III. třídy, která vede z Mysločovic do Machové, včetně
komunikace u zastávek. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby přednesl požadavky na opravu
nerovností při místním šetření firmy Ředitelství silnic ZK. Schváleno jednohlasně.
13. Starosta připravil návrhy na pojištění víceúčelového hřiště ve sportovním areálu. Zastupitelstvo
projednalo a upřesnilo podmínky pro pojištění a návrh pojištění bude znovu předložen ke schválení.
14. Starosta zajistil provedení potřebných klempířských prací v obci Machová (svody a žlaby u
zvonice, na domku v areálu kořenové ČOV a na skladu pro hasiče ve sport. areálu, kde bude ještě
dokončeno pokrytí střechy (33 tis.Kč). Souhlas s postupem starosty, schváleno jednohlasně.
15. Provoz MŠ Machová
a) Ředitel p. Mlčoch předložil ke schválení návrhy 2 smluv na přijetí peněžního daru ve výši 500,- Kč
(u každé smlouvy). Nejsou námitky, zastupitelstvo souhlasí. Schváleno jednohlasně.
b) Během září by měl být dodán a vyfakturován nerez nábytek do školní kuchyně, průmyslový plynový
vařič byl již instalován. Ještě chybí dřez do sklepa na mytí brambor a do třídy pro předškoláky zakoupit
koberec. Vzato na vědomí, bez připomínek.
16. Na oslavy Svátku Sv. Michala byly objednány 2 dětské kolotoče a nafukovací skluzavka (12 tis.Kč),
které budou mít stanoviště pod kulturním domem (provoz od 10 do 18 hod pro děti zdarma).
Občanům bude doručen informační leták do domácností s programem průběhu oslav patrona obce
Michala. Souhlas, bez námitek.
17. Zastupitelé projednali návrhy na úpravu rozpočtu dle potřeb obce Machová:
a) Rozpočtovým opatřením č. 9/2017 se převádí pouze výdaje mezi položkami (ve výši + - 8 tis.Kč),
rozdíl je 0 Kč a financování rozpočtu se nemění. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno
jednohlasně.
b) Podle potřeb obce byl předložen návrh na další úpravy rozpočtu. Návrh byl projednán a doplněn.
Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10/2017, kterým se upravují příjmy (+18 tis.Kč) a
výdaje(-18 tis.Kč), rozdíl je 0 tis.Kč. Financování rozpočtu se nemění, závazné ukazatele se nezměnily.
Schváleno jednohlasně.
18. Na zasedání se dostavila ing. Vítková Ph.D., která upozornila na parametry životnosti a funkčnosti
machovské kořenové čistírny odpadních vod. Vyzvala zastupitelstvo, že by se mělo v následujícím
období zabývat případnou rekonstrukcí ČOV. Vzato na vědomí.
V Machové, dne 20.9.2017
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

