V ý p i s usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 18. dubna 2019
1. Zastupitelstvo obce Machová nebude, s ohledem na další návrh tzv. provizorní dohody
doručený obci Machové dne 18.4.2019 od obce Mysločovice, projednávat návrh předcházející
dohody o vytvoření školského obvodu ze dne 26.3.2019.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
2. Zastupitelstvo rozhodlo o přerušení schůze a pokračovat v programu v bodech 1. 2. 3. (týkající
se ZŠ Mysločovice) se bude dne 23. dubna 2019 od 17.00 hod.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
3. Změna územního plánu č. 1 – lokalita Zahradnictví
a) Zastupitelstvo obce Machová projednalo a schvaluje postup starosty při realizaci změny č. 1
územního plánu Machová, lokalita Zahradnictví.
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
b) Zastupitelstvo obce Machová stanovuje výši zálohy 100.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny č. 1 územního plánu se žadatelkou o změnu ÚP.
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
c) Zastupitelstvo obce Machová pověřuje starostu odesláním objednávky společnosti sw architekti
s.r.o., IČ:07173971, na vypracování studie změny č. 1 územního plánu Machová.
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 1 zdržel se
d) Zastupitelstvo obce Machová pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností sw architekti
s.r.o., IČ:07173971, na zpracování změny č. 1 územního plánu Machová.
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Ing. Táni Vítkové, Ph.D. na člena kontrolního výboru.
Na dalším pokračování zasedání dne 23.4.2019 se dořeší lichý počet členů kontrolního výboru.
Starosta na návrh člena zastupitelstva s ohledem na potřeby času k seznámení se s novým
návrhem Dohody, přerušil jednání v 19.55 hod a toto zasedání bude pokračovat v úterý 23.dubna
2019 od 17.00 hod.
Starosta zahájil přerušené jednání z 18.dubna 2019 dne 23.4.2019 v 17.05 hod.
5. ZŠ – návrh dohody Obce Mysločovice o vytvoření školského obvodu
Zastupitelstvo schvaluje návrh tzv. provizorní Dohody o vytvoření společného školského obvodu
doručené dne 18.dubna 2019 od obce Mysločovice s úplatou 2.000,- Kč na žáka na rok 2019, která
jejím uzavřením podmiňuje, stejně tak jako uhrazením faktury za rok 2018, přijetí žáků obce
Machová do prvního ročníku ZŠ.
Hlasování: 1 pro, 8 proti, 2 se zdrželi – návrh Dohody nebyl schválen.
6. ZŠ – vydání obecně závazné vyhlášky ke stanovení školského obvodu
Obecně závaznou vyhlášku ke stanovení společného školského obvodu nelze z důvodu neschválení
Dohody o vytvoření společného školského obvodu vydat. Vzato na vědomí.
7. ZŠ – uhrazení faktur
Zastupitelstvo znovu projednalo uhrazení faktury č. 19-200-00017 za výdaje školských zařízení za
rok 2018, seznámilo se s podmínku jejího uhrazení ve vztahu k přijetí žáků obce Machová do 1.
ročníku ZŠ Mysločovice a trvá na svém usnesení ze dne 3.dubna 2019 bod č. 17, kterým bylo
schváleno vrácení faktury č. 19-200-00017 na částku 89.630,35 Kč.
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8. Předseda kontrolního výboru s ohledem na situaci navrhuje, aby výbor pracoval jako tříčlenný.
Písemná rezignace člena kontrolního výboru bude dodána na OÚ. Vzato na vědomí.
9. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 22.5.2019 od 17.30 hod. V případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.

V Machové dne 24.4.2019
Zapsala: Libuše Zaoralová

--------------------------------------------Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,
starosta

Ověřili:
-------------------------------------------Ing. Vladimír Velísek,
předseda kontrolního výboru

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