V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 13. března 2017
1. P. Josef Benek požádal o dotace na odměny dětí do soutěže ve stolním tenise, která se koná
tradičně na závěr zimní sezóny. Zastupitelstvo nemá námitky, obec uhradí odměny dětem ve výši
1 tis.Kč. Schváleno (10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Na základě podrobné prohlídky obecního vozidla Ford bylo zjištěno, že z důvodu jeho zhoršeného
technického stavu bude nutné v následujícím období pořídit jiné vozidlo. Současná oprava bude
provedena v rozsahu 10-15 tis.Kč. Souhlas - schváleno jednohlasně.
3. Zástupci SDH Machová navrhují zastupitelstvu, aby obec podala žádost o dotace na hasičské
zásahové vozidlo, které v Machové již dlouhodobě chybí. Dotace poskytuje Ministerstvo vnitra ČR ve
výši cca 50 % (vloni maxim.450 tis.Kč). Obec může požádat o dotace i Zlínský kraj, který vloni přispěl
až do výše 1/3 pořizovací ceny. Čerpání obou dotací se nevylučuje. Zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotace na ministerstvo a v závěru roku i na Zlínský kraj. Schváleno jednohlasně (hlasování: 9
pro, 0 proti, 1 se zdržel).
4. Firma DISKET, s.r.o. jako dodavatel prací na projekt „Víceúčelové hřiště v Machové“ odstupuje od
Smlouvy o dílo. Zastupitelstvo projednalo následující nabídky a rozhodlo, aby se dodavatelem stala
firma Stavosport z Fryštáku s cenou 3.012,6 tis.Kč vč.DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Schváleno (hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
5. Zavlažovací zařízení na sportovním areálu bude provedeno během března 2017. Je třeba ještě
dokoupit vyhovující čerpadlo, vybudovat pro něj ochranný přístřešek a vyměnit poklop na studnu (cca
80 tis.Kč). Zavlažování bude napojeno na obecní studnu, která se zařadí do evidence majetku
v reprodukční ceně 46.681,40 Kč. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
6. Starosta informoval, že Dopravní inspektorát Policie ČR schválil přechod u MŠ Machová.
Projektantka p. Urbanová zpracuje projekt včetně inženýrské činnosti za 15 tis.Kč včetně povolení. U
přechodu bude instalováno osvětlení a zařízení na měření rychlosti; na celou akci bude požádáno o
dotace. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
7. Starosta vybral se zástupcem z Pozemkového úřadu návrhy na realizaci plánu společných zařízení
(tj. úpravy a zpevnění několika polních cest a zhotovení poldru a záchytných příkopů). Zastupitelé
souhlasí s návrhem. Schváleno jednohlasně.
8. Zastupitelstvo souhlasí se zápisy do obecní kroniky za r. 2016. Nejsou námitky, schváleno
jednohlasně.
9. Zastupitelstvo projednalo možnosti vyřízení požadavků z dopisu od p. Janíka. Starosta vyhotoví
odpověď se závěry jednání členů zastupitelstva na jeho dopis, kterou mu odešle. Schváleno
jednohlasně.
10. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zaslala Smlouvu o zřízení služebnosti ( tj.
věcného břemene na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě) na
obecním pozemku parcela č. 515 za úplatu 3000,- Kč. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
11. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o bezúplatném převodu listinných akcií doručenou od
Ministerstva financí ČR (na 1 ks akcie společnosti VaK Zlín a.s.). Souhlasí s převzetím 1 ks akcie a s
uzavřením smlouvy. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. Schváleno jednohlasně (hlasování.
12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).

12. Starosta předložil ke schválení znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Machová, které
budou uzavřeny s žadateli. Text smlouvy z r. 2016 zůstává téměř stejný, došlo pouze k drobným
úpravám. (Znění těchto smluv se bude měnit až podle potřeby). Schváleno jednohlasně.
13. P. Urbanová vyčíslila inženýrské činnosti k cyklostezce Machová-Sazovice ve výši 35 tis.Kč.
Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
14. Ředitelka MŠ Machová předložila ke schválení přijetí daru od rodičů ve výši 1900 Kč za účelem
návštěvy herny pro děti. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
15. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 24. dubna 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
16. Zastupitelstvo projednalo návrh Střednědobého výhledu hospodaření MŠ Machová v letech
2018-2019. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
17. P. Lenka Menšíková informovala o závěrech ze schůze Školní rady v ZŠ Mysločovice. Obec
Mysločovice předpokládá celkovou přestavbu školní jídelny při čerpání dotací. Jedná se o velký
projekt, kdy se budou muset pro školní stravování využívat přechodně náhradní prostory. Informace
vzata na vědomí.
18. Jaroslav Velísek navrhuje oslovit projektanta Radka Pavlackého, aby zpracoval návrh víceúčelové
budovy namísto stávajících šaten ve sportovním areálu. Zastupitelstvo zatím požaduje pouze
zpracování návrhu budovy v 1-2 variantách (cca 40 tis.Kč). Schváleno (hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se
zdržel).
19. Zastupitelstvo schválilo v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se
upravují příjmy +81tis.Kč a výdaje +81 tis.Kč. Financování ani závazné ukazatele se nezměnily.
Schváleno jednohlasně.
20. Mateřská škola Machová
a) Lukáš Brázdil přednesl členům zastupitelstva závěry z kontroly hospodaření v mateřské škole za
období posledních 6 let. Vzato na vědomí. Schváleno (hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
b) Ředitelka Helena Hlaváčková se vzdala pracovního místa ředitelky MŠ Machová. Vzato na vědomí.
(hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
c) Starosta vyhlásí v co nejkratší době konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské
školy Machová, okres Zlín. Schváleno (hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
d) Do konkurzní komise byli jmenování 2 zástupci od zřizovatele: František Klementa, starosta a
Lukáš Brázdil, zapisovatel ing.Vladimír Velísek. Předsedou komise se ustavuje František Klementa.
Schváleno (hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
21. Obec Machová se zapojí do akce „Ukliďme Česko“, která je vyhlášena na 8.dubna 2017. Je nutné
uklidit černé skládky u Boří a polní cesty v okolí. Machovští občané budou osloveni místním
rozhlasem.
V Machové, dne 15. 3. 2017
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová
Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

