Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 19. října 2015
1. Starosta požádal EKO-KOM a.s. o doplnění smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad o
další 2 ks (na plasty a na sklo). Dle sdělení zástupce EKO-KOM a.s. máme nárok na další výpůjčku
až v roce 2016. Vzato na vědomí, bez připomínek.
2. V kulturním domě proběhla výměna všech termoventilů. Navrhuje se oddělit samostatně
vytápění v kulturním domě a samostatně v suterénu (výdaje cca 23 tis.Kč celkem). Nejsou
námitky, schváleno jednohlasně. (Hlasování 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
3. Zastupitelstvo projednalo stížnost na nevhodné parkování osobních vozidel na zelených
plochách a chodnících u hlavní cesty směrem na Otrokovice v návaznosti na bezpečnost chodců.
Starosta odešle písemnou výzvu dotčeným osobám. Schváleno jednohlasně.
4. Cyklostezka Machová-Sazovice
a) Starosta předložil návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcemi Machová a
Sazovice, která je vyhotovena za účelem výstavby a spolufinancování cyklostezky. Schváleno
jednohlasně.
b) Pro cyklostezku starosta předložil ke schválení návrh na zpracování žádosti o dotace a
administraci dotačního projektu od p. Habudy za odměnu celkem 16.400 Kč. Výběrové řízení
bude samostatně, starosta navrhne vhodnou firmu. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
c) Na cyklostezku musí být do 20. ledna 2016 podána žádost o dotace na Státní fond dopravy a
infrastruktury. V tomto termínu musí být vyřízeno stavební povolení a odborně zpracován dotační
projekt. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
5. Pachtovní smlouvy
a) Na záměr obce Machová na pronájem obecních pozemků za účelem zemědělského
obhospodařování se žádný další zájemce nepřihlásil. Zastupitelstvo projednalo návrh pachtovní
smlouvy od společnosti ZEMET s.r.o. (sídlo v Tečovicích), s pachtovným 14.442,- Kč ročně na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Starostovi se ukládá podepsat smlouvu. Schváleno
jednohlasně.
b) Na záměr obce Machová na pronájem části obecního pozemku parc. č. 346/2, který je
oplocený, za účelem úplatného užívání, se žádný další zájemce nepřihlásil. Zastupitelstvo souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy s žadatelem p. Jiřím Mrlíkem (z Machové), pachtovné 60,- Kč
ročně, na dobu neurčitou. Starostovi se ukládá uzavřít smlouvu. Schváleno jednohlasně.
6. Obec Machová obdržela 2 návrhy smluv od společnosti E.ON – za účelem zřízení úplatného
věcného břemene :
a) na obecním pozemku parc. č. 487/1 pro přípojku NN k rodinnému domu p. Ludvíkové (v
Machové), za úplatu 500,- Kč. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
b) na obecních pozemích parc. č. 105/3 a 502/1 pro přípojku NN ke 2 rodinným domům rodiny
Smith a Zavadilových (v Machové) za úplatu 2300,- Kč. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
7. Starosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje, kterou se poskytuje obci Machová dotace ve výši 1500,-Kč za účelem věcného
vybavení na prostředky požární ochrany neinvestiční povahy. Nejsou námitky, schváleno
jednohlasně.

8. Starosta předložil ke schválení návrh přihlášky k výběrovému řízení (aukci) na nejvhodnějšího
dodavatele energií pro obec Machovou za úplatu 10,6 tis.Kč. Společnost Terra Group Investment
a.s. garantuje po 2 roky výhodnější ceny energií (při předpokládané úspoře cca 100 tis.Kč). Souhlas
s podpisem dokumentu a s provedením výběru nejvhodnějšího dodavatele. Schváleno (hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
9. Dne 29.října 2015 proběhne kontrola k závěrečnému vyhodnocení dotace „Odměna za Zelenou
stuhu ČR 2012“. Po schválení Závěrečného hodnocení zodpovědnou osobou Státního fondu
životního prostředí obdržíme zbývající část (10 %) odměny 40 tis.Kč na pořízení žacího stroje ISEKI.
Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
10. Závěry kontroly České inspekce životního prostředí
a) Starosta předložil zastupitelstvu Rozhodnutí od České inspekce životního prostředí, která
ukládá obci Machová pokutu ve výši 20 tis.Kč za poškození dřevin chybným ořezem spolu
s náhradou nákladů správního řízení ve výši 1 tis.Kč. Na příkaz starosty p. Františka Klementy byly
chybně ořezány dřeviny. Tím obci Machová vznikla finanční škoda ve výši 21 tis.Kč, kterou tímto
obec uplatňuje vůči starostovi. Schváleno jednohlasně.
b) Také společnosti provádějící ořez byla uložena pokuta do ČIŽP, jejíž ½ bude příjmem obce, která
je povinna ji využít k ochraně životního prostředí. Souhlas, schváleno jednohlasně.
11. Starosta nechal zpracovat projekt od společnosti ARVITA-P spol. s r.o. (z Otrokovic) na obnovu
zeleně (15 tis.Kč) ve sportovním areálu, který byl schválen Agenturou ochrany přírody a krajiny
Zlín. Proběhlo správní řízení a bylo vydáno Rozhodnutí OÚ Machová, kterým se povoluje vykácení
všech přerostlých dřevin a následně se ukládá v roce 2016 provést výsadbu nové zeleně.
Rozhodnutí je přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo nemá námitek proti výroku rozhodnutí.
Schváleno jednohlasně.
12. Z důvodu nepříznivého počasí se nemohly dokončit terénní úpravy ve sportovním areálu a
vysetí trávníku může být provedeno až počátkem roku 2016. Na ochranu vzrostlého javoru musela
být zakoupena skruž a na zabezpečení proti úrazu shora bude pořízen pevný rošt. Souhlas
s postupem prací. Nejsou námitky.
13. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 23.11.2015 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
14. Večer dýňových strašidýlek se bude konat v úterý dne 27.října 2015 od 18.00 hod. Vyřezávání
dýní proběhne v kulturním v neděli 25. října 2015 od 15.00 hodin. Zastupitelstvo žádá občany o
spolupráci.
15. Starosta seznámil přítomné s plánem inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce
Machová k 31.12.2015. Přítomní byli před zahájením inventarizace proškoleni.
16. Kulturní akce připravované obecním zastupitelstvem:
- Beseda s důchodci - 14. listopadu 2015 od 15.00 hodin
- výtvarné odpoledne- předvánoční – 28.listopadu 2015
- Vánoční besídka
-12. prosince 2015 od 16.00 hodin
- Rozsvícení Vánočního stromu - 19. prosince 2015 od 18.00 hodin
17. Provoz Mateřské školy Machová
a) Ředitelka MŠ Machová p. Hlaváčková požaduje zaslání další dotace na provoz a souhlas od
zřizovatele: na příjem darovaného ovoce a zeleniny od ČZS Machová. Byl pořízen robot do

kuchyně (9 tis.Kč) a budou zakoupeny sedací vaky pro děti (ze schváleného daru od TOS Hulín).
Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
b) Dotace od ZK byly dle docházky v záři 2015 sníženy o 10 tis.Kč; přiměřeně se snížily úvazky
zaměstnanců, avšak vláda připravuje k 1.11.2015 navýšení platů provozním zaměstnancům o 3% a
úpravu platů i pedagogům. Před koncem roku bude nutné přehodnotit a případně navýšit dotace
na provoz od zřizovatele v návaznosti na úpravy dotací od Zlínského kraje. Vzato na vědomí.
18. Zaměstnanci a výdaje na platy z rozpočtu obce:
a) Zastupitelstvo schválilo přijetí dalšího zaměstnance pro zajištění provozu a údržby obce
Machová. Zaměstnanec bude přijat na hlavní pracovní poměr na plný úvazek, nástup od 1.11.2015
na dobu neurčitou. Při úpravě rozpočtu se navýší závazné ukazatele, tj. výdaje na platy
zaměstnanců. Souhlas, schváleno jednohlasně.
b) Starosta seznámil přítomné se záměrem Vlády ČR na zvýšení platů zaměstnancům ve veřejné
správě o 3 % od 1.listopadu 2015. Současně s přijetím nového zaměstnance musí být navýšeny o 3
% i výdaje na platy ostatních zaměstnanců obce Machová. Vzato na vědomí, bude součástí
rozpočtového opatření. Schváleno jednohlasně.
19. Začátkem listopadu 2015 musí být doručeny požadavky předsedů výborů a místních organizací
do rozpočtu obce Machová na rok 2016.
20. Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravy rozpočtu a po jeho doplnění schválilo rozpočtové
opatření č. 11/2015, kterým se upravují příjmy (+482 tis.Kč) a výdaje (+274 tis.Kč), z toho závazné
ukazatele činí +35 tis.Kč. Rozdíl financování (+208 tis.Kč) bude využit k hospodaření v následujícím
období. Schváleno jednohlasně.
21. Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o dotace z rozpočtu obce Machová na rok 2016:
a) Pečovatelská služba Kroměříž,z.ú. žádá o příspěvek na zakoupení ojetého vozidla pro provoz
pečovatelské služby (středisko v Tlumačově); pečovatelská služba dojíždí do Machové.
Závěr: Zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 2000,- Kč. (Hlasování: 9 pro, 4 proti, 0 zdrželi se)
b) Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. (Vsetín) žádá o dotace na Terénní asistenční
službu. Závěr: Zastupitelstvo dotaci zamítlo. Schváleno jednohlasně.
c) TJ Sokol Mysločovice žádá o dotace na financování tělovýchovy dětí a mládeže a údržbu a
obnovu užívaných sportovišť. Závěr: Zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 3000,- Kč. Schváleno
jednohlasně.
22. Starosta informoval zastupitelstvo, že by se měly připravit projekty na výsadbu a obnovu
zeleně a celkovou obnovu úpravy návsi, tj. prostranství okolo zvonice. Aby obec byla připravena
na případné výzvy na dotace.

V Machové, dne 20. 10.2015

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová
Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

