Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 17. července 2019
1. Starosta informoval Zastupitelstvo obce Machová, že Mgr. Eva Horňáková podala rezignaci na
mandát člena zastupitelstva k 3.7.2019. Na její místo za stranu KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
nastupuje dle platných výsledků voleb další náhradník p. Jiří Hradil, který mandát člena
zastupitelstva přijal. Do rukou starosty složil slib a převzal osvědčení o tom, že se stal členem
Zastupitelstva obce Machová od 4. července 2019.
2. Zastupitelstvo schválilo program 11. zasedání Zastupitelstva obce Machová.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
3. Občané Benek a Husková požádali o upřednostnění projednání jejich žádosti na odkup části
(cca 163 m2) obecního pozemku parc.č.453/6 a následné směně zbylé části (cca 124 m2).
parc.č.453/6. Žadatelé souhlasí s úhradou nákladů na geometrické zaměření.
Členové zastupitelstva souhlasí s návrhem řešení a s postupem dle žadatelů o odkoupení části
parcely č.453/6 včetně následné směny dotčených ploch (čísla parcel a jejich výměry budou
upřesněny po geometrickém zaměření). Tento návrh řešení byl projednán a schválen na zasedání
v únoru 2019 (s cenou 350,- Kč/m2). Starosta se pověřuje vyřízením podkladů pro budoucí prodej
a směnu požadovaných ploch výše uvedených pozemků.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, ,3 se zdrželi.
4. Starosta oslovil p. Jiřího Hradila, že p. Horňáková byla členkou školského a sociálního výboru,
zda bude jejím nástupcem. P. Jiří Hradil požádal o členství ve stavebním výboru.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
5. Předsedkyně ing. Vítková doporučila ještě ke schválení doplnění dalšího člena do stavebního
výboru a to místostarostu Josefa Benka. Nebyly námitky.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
6. Zastupitelstvo obce Machová schválilo Jiřímu Hradilovi za výkon funkce a člena výboru odměnu
ve výši 1400,- Kč s účinností od 17.7.2019.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
7. V rámci neoprávněného užívání některých obecních pozemků se starosta pověřuje, aby zajistil
vypracování návrhu dopisu ve spolupráci s právním oddělením SMS , který bude rozeslán
dotčeným osobám. Dopis bude předložen ke schválení na dalším zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
8. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem stavebního výboru na usazení repliky kříže v lokalitě Potoky
na pozemku parc.č.634 navazujícím na polní cestu parc.č. 638. Na místě bude provedena úprava
terénu, vydláždění prostoru okolo kříže a usazena lavička v rámci oprav a údržby obce.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
9. Žádost o dotace – hasičský automobil
a) Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od Zlínského kraje na spolufinancování programu MV GŘ
HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro nákup dopravního automobilu pro SDH Machová
včetně podmínek pro poskytnutí dotace.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace č.D/1651/2019/KH od
Zlínského kraje. Zastupitelstvo obce Machová schvaluje uzavření uvedené smlouvy a pověřuje
starostu k podpisu a odeslání. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

10. Zastupitelstvo schválilo prodej přebytečných zásob, nabídky k odkoupení budou zveřejněny 1
měsíc na nástěnce u OÚ a na webových stránkách obce a obecním Facebooku . Následně budou
zveřejněny na inzertních portálech.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
11. U čekáren na zastávkách autobusu budou pořízeny nové odpadkové koše (namísto popelnic).
Zastupitelstvo souhlasí s objednávkou 2 ks odpadkových košů (11 tis.Kč). Odeslání objednávky
včetně umístění zajistí místostarosta. Schváleno jednohlasně.
12. Zastupitelstvo schválilo:
a) podání výpovědi smlouvy včetně jejích dodatků a zrušení plných mocí se společností Terra
Group Investment, a.s..
b) Zastupitelstvo pověřuje starostu ke zmocnění advokátní kanceláře: Mgr. Martin Vlček,
advokát, se sídlem ve Fryštáku k zastupování ve věci výpovědi smlouvy se společností Terra Group
Investment, a.s..
c) Starosta se pověřuje uzavřením smlouvy o poskytnutí právních služeb s výše uvedeným
advokátem.
d) Starosta se pověřuje organizací a zajištěním nových termínů k získání nových dodavatelů
energií a předložením nabídek zastupitelstvu.
Vše schváleno jednohlasně. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
13. Zastupitelstvo obce Machová projednalo a následně schválilo rozpočtové opatření č. 8/2019.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
14. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 9.9.2019 od 17.30 hod. V případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
V Machové, dne 18.7.2019

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

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

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

