Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 17. června 2019
1. Zastupitelstvo obce Machová souhlasí s návrhem ředitele MŠ Machová stanovit školné (příspěvek na
neinvestiční výdaje) pro školní rok 2019/2020 ve výši 450,- Kč měsíčně.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
2. Doplnění změny č. 1 územního plánu obce Machová
Zastupitelstvo obce Machová:
a)
schvaluje
v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny územního plánu pro veřejně prospěšnou
stavbu - chodník podél cesty do Mysločovic
b)
rozhodlo
v souladu s ust. § 55a odst. 1) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, že
Změna č. 1 Územního plánu Machová bude pořizována zkráceným způsobem a dále dle
§ 43 odst. 3) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
c)
ukládá
pořizovateli územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 55a odst. 3) zajistit stanoviska příslušného
orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny
z hlediska významného vlivu na EVL a nebo ptačí oblast
a zajistit stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny z hlediska
vlivů na životní prostředí
Vše schváleno jednohlasně - hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
a) Ke změně územního plánu pro doplněnou veřejně prospěšnou stavbu - chodník podél cesty do
Mysločovic- bude nutné vypracovat dokumentaci, provede společnost sw.architekti za cenu 10 tis.Kč.
Starosta se pověřuje odesláním objednávky za podmínky, že bude změna schválena pořizovatelem
územního plánu (tj. zástupcem z MMZ).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Zastupitelstvo schválilo výměnu stávajících žlabů na zvonici dle nabídky p. Širokého (27,3 tis.Kč);
starosta objedná klempířské práce.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
4. Zastupitelstvo obce Machová :
- souhlasí s vybudováním sloupu pro veřejné osvětlení u čp. 140, s jeho napojením a zokruhováním
společností Perfect za cenu 93 tis.Kč (tj. 112.449 Kč včetně DPH),
- schvaluje výdaje za zřízení věcného břemene a zpracování projektu (cca 30 tis.Kč),
- dále souhlasí s výkopem na komunikaci u čp. 140 s podmínkou uvedení do původního stavu,
- souhlasí s přechodnou uzávěrou na pozemních komunikacích - silnice II.třídy/438 dne 9.7.2019 od 9:00
do 14:00 hod.
Vše schváleno jednohlasně (hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
5. Předseda kontrolního a předseda finančního výboru seznámili zastupitelstvo se zprávami o provedených
kontrolách v květnu a v červnu 2019. Závěry z jejich zpráv členové zastupitelstva vzali na vědomí.
6. Starosta doporučuje ukončit smlouvu se společností Patria Finance na obstarání koupě a prodeje
cenných papírů, která byla původně uzavřena v r.2014 pro evidenci akcií VaK. S ohledem na nevyužívání
jejich služeb se starosta pověřuje vypovězením této smlouvy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
7. Zastupitelé schválili přijetí daru ve výši 5000 Kč od společnosti DUDR Tools s.r.o. (sídlo v Sazovicích) na
rozvoj a podporu obce. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
8. Ředitelka ZŠ Mysločovice zaslala ke schválení náklady na plavecký výcvik ve výši 1500 Kč/na žáka;
z Machové se účastní 15 dětí (tj. 22,5 tis.Kč). Vzato na vědomí, plavecký výcvik byl schválen v rozpočtu na r.
2019 ve výši 24 tis.Kč.

9. Závěrečný účet obce Machová za r. 2018
a) Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Machová k 31.12.2018 včetně výsledku hospodaření, tj.
zisku ve výši: 2.887.386,33 Kč – hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Členové zastupitelstva schválili Závěrečný účet obce Machová za rok 2018 – se závěrem bez výhrad.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
10. Zastupitelstvo obce Machová schválilo přistoupení do dobrovolného svazku obcí: DSO Mikroregion
Žídelná, schvaluje stanovy DSO a žádost o přijetí do spolku. Vstupní příspěvek se hradí jednorázově ve výši
1000 Kč (a každý rok 15 Kč/1 obyvatele). Starosta se pověřuje odesláním žádosti.

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019 (úpravy dle provozních
potřeb obce). Schváleno jednohlasně (hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
12.Obecní zastupitelstvo schválilo zápisy do obecní kroniky za r. 2018.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
13. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 17.7.2019 od 17.30 hod. V případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
V Machové, dne 18.6.2019

Zapsala: Libuše Zaoralová
--------------------------------------------Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta
Ověřili:

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

------------------------------------------Josef Benek, místostarosta

