V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 27. září 2018
1. Starosta zjistil, že pro likvidaci kuchyňských olejů je nutné zakoupit popelnicové nádoby, do
kterých se olej ukládá v PET-lahvích. Zastupitelstvo schválilo, že budou pořízeny zatím 4 nádoby (o
velikosti 120 l). Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
2. Obec Machová obdržela výzvu k úhradě dlužné částky (vyúčtování za školní družinu a jídelnu při
ZŠ Mysločovice za r.2017). Zastupitelstvo schválilo, že neinvestiční výdaje za rok 2017 se nebudou
hradit. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
3. Na záměr prodeje obecního vozidla Ford tranzit byla schválena nabídka od p. Ludvíka za cenu
15.000,- Kč s příslibem bezplatného zapůjčování vozidla spolkům. Starosta předložil návrh kupní
smlouvy na prodej obecního vozidla Ford tranzit. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
4. Členové zastupitelstva projednali návrh darovací smlouvy pro rozvoj obce Machová od p.
Mikošky. Darovací smlouva byla schválena s darem ve výši 57.600 Kč. Starosta se pověřuje
podpisem darovací smlouvy. Schváleno jednohlasně (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
5. Starosta předložil nabídku na dokončení vodovodu pro sociální místnost v kompostárně a na
čerpadlo do studny; celkem 14.700 Kč. Zastupitelstvo souhlasí. Hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 se
zdržel.
6. Starosta přednesl výzvu od SMS s odkazem na solidaritu ohledně poskytnutí finančního daru
pro obec Prameny na Karlovarsku. Obec Machová zatím vyčká do konce roku, až bude vyjasněna
finanční situace obce Prameny. Schváleno jednohlasně (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
7. Na nové obecní vozidlo Fiat talento musí být pořízeny nové zimní pneumatiky včetně disků (cca
15 tis.Kč). Zastupitelstvo nemá námitek, schváleno. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
8. Předsedkyně sociálního a kulturního výboru uspořádají na poděkování za r.2018 pro své členky
posezení s malým občerstvením a žádají o uvolnění potřebného množství obecního vína jako
dárek za jejich obětavou spolupráci. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
9. Na opravu obecního vozidla Fiat, které je havarijně pojištěno, je spoluúčast obce 5000,-Kč,
která byla uhrazena. Zbytek je pojistným plněním od Kooperativy. Vzato na vědomí.
10. Beseda s důchodci bude 10.listopadu 2018 od 15.00 hod za spolupráce nového i původního
zastupitelstva obce. Nejsou námitky, vzato na vědomí.
11. Dne 27. října 2018 proběhne akce Dýňová strašidýlka, kterou připraví ještě současný kulturní
výbor. Souhlas, vzato na vědomí.
12. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 8/2018, kterým se upravují příjmy + 31 tis.Kč, a
výdaje -223 tis.Kč. Rozdíl +254 tis.Kč bude použit pro hospodaření v následujícím období.
Schváleno jednohlasně.
13. Z výstavy ovoce a zeleniny bylo do Mateřské školy předáno ovoce v hodnotě 506 Kč pro
spotřebu ve školní jídelně. Vzato na vědomí.

14. Starosta p. František Klementa na závěr zasedání poděkoval všem členům Zastupitelstva obce
Machová za jejich aktivní přístup a činnost po celou dobu volebního období 2014-2018. Také
všichni ostatní přítomní poděkovali p. Františku Klementovi za jeho dlouhodobou práci pro obec
Machovou (2002-2018).

V Machové, dne 1.10.2018

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

