Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 23. listopadu 2015
1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Hlaváče (z Machové):
a) O odkoupení části obecního pozemku parc. č. 462/1. Jedná o prostor za kuželnou; z důvodu
zajištění přístupu ke kuželně se s prodejem požadované části nesouhlasí. Hlasování o prodeji : 0
pro, 12 proti, 0 zdrželi se.
b) O povolení užívání požadovaných prostor za účelem vybudování rozebíratelného přístřešku na
dřevo. Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným užíváním části výše uvedeného pozemku, který bude
udržovat, a s prodloužením rozebíratelného přístřešku na dřevo. Schváleno jednohlasně.
2. Při územním řízení pro cyklostezku se projednávají námitky p. Velíska a firmy Dobra ze Sazovic.
Pokud se připomínky nevyřeší včas, může obec požádat o dotace až v červnu 2016. Vzato na
vědomí.
3. Po kontrole smluv s dodavateli energií bude možné uplatnit levnějšího dodavatele pro el.energii
od července 2016 a dodavatele pro plyn až od ledna 2017. Vzato na vědomí.
4. Z pojišťovny Kooperativa obec obdržela pojistné plnění ve výši 18,5 tis.Kč. Vzato na vědomí,
schváleno jednohlasně (13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
5. Starosta předložil ke schválení návrh Kupní smlouvy na prodej 4 m 2 z obecního pozemku parc. č.
462/1 p. Vývodové (z Machové). Bez námitek, schváleno jednohlasně (13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
6. Zastupitelstvo schválilo znění veřejnoprávních smluv na dotace poskytované z rozpočtu obce
Machová, které budou vystaveny dle schválených dotací na rok 2016. Schváleno jednohlasně.
7. Starosta informoval přítomné o dotacích:
-dotace na automatizaci knihovny (44.000,-Kč) – vyčerpána, odeslána závěrečná zpráva;
- dotace na Přírodní hřiště –MŠ Machová – přijali jsme první platbu (1.117,7 tis.Kč) a byla odeslána
druhá žádost o platbu na zbytek dotace (514,4 tis.Kč), následně bude uhrazen přijatý překlenovací
úvěr (1.696,6 tis.Kč);
- odměna za Zelenou stuhu ČR 2012–obdrželi jsme protokol o závěrečném vyúčtování dotace, bude
nám doručena zbývající část 10 % ( 40 tis.Kč);
-na zateplení kuželny jsme zatím ještě závěrečný protokol neobdrželi.
Vzato na vědomí, bez připomínek.
8. Pro knihovnu je možné ještě požádat o dotace na doplnění zařízení: dataprojektor, promítací
plátno a notebook. Zastupitelstvo ukládá starostovi požádat ještě letos o dotace pro knihovnu.
Schváleno jednohlasně.
9. Z důvodu špatného počasí není možné pokračovat v zemních pracích ve sportovním areálu.
Zpevněné plochy budou již brzy dokončeny. Vzato na vědomí.
10. Prodloužení hasičské dráhy na 100 m nebude mít vliv na stanovená opatření při komplexních
pozemkových úpravách. Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
11. Po vykácení přerostlých dřevin ve sportovním areálu se nabízí k prodeji dřevo z bříz (cena 800 Kč
za 1 m3) a dřevo ze smrků (cena 500,- Kč za 1 m3). Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ
Machová, informace poskytne i p. Pavel Kolomazník. Schváleno jednohlasně.
12. Pro potřeby obce byla zakoupena motorová pila (10 tis.Kč) a AKU-postřikovač (4 tis.Kč). Mimoto
je třeba opravit malotraktor, který je nepojízdný (cca 30 tis.Kč), a zakoupit 2 nové disky pro traktor
Case (21 tis.Kč) – nejsou námitky, schváleno jednohlasně.

13. Na základě provedených fyzických inventur na útvarech (mateřská škola, obecní úřad, hasiči,
dětská hřiště, kuželna a veřejná prostranství) bylo schváleno vyřazení zastaralého a nefunkčního
majetku dle předloženého soupisu. Ještě proběhnou inventury v kulturním domě, vyřazení schválí
starosta. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
14. V Mateřské škole je třeba ještě před koncem roku navýšit dotace na provoz o 40 tis.Kč.
Případný přebytek bude sloužit pro hospodaření v příštím období. Schváleno jednohlasně.
15. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 14.12.2015 od 17.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
16. Požadavky do rozpočtu na r. 2016:
a) ZŠ Mysločovice požaduje - příspěvek na plavecký výcvik žáků 2. a 3. a 4. ročníků ve výši
1400,- Kč na 1 žáka (obec Machová -28 žáků, tj. 39.200 Kč)
b) obec Mysločovice požaduje příspěvek na mimoškolní činnosti (na družinu 51.200 Kč/26
machovských dětí a na školní jídelnu 47.000 Kč/57 machovský dětí)– tj. celkem 98.200,- Kč.
c) příspěvek na hřbitov v Mysločovicích činí 23.700,- Kč (za 79 hrob.míst)
Projednáno a schváleno jednohlasně.
17. Požadavek MŠ Machová na r. 2016
Dle podrobného rozpisu plánu vychází potřeba dotace na provoz a dokrytí platů ve výši 310 tis.Kč.
Ředitelka MŠ Machová žádá souhlas na pořízení majetku : poslední šatní skříňku pro děti, malý
vysavač, dále dosluhuje myčka (cca 30 tis.Kč) a je třeba vymalovat celou chodbu okolo schodiště
(cca 30 tis.Kč). Zastupitelstvo souhlasí, návrh rozpočtu bude upraven u dotace pro MŠ na 370 tis.Kč.
Schváleno jednohlasně.
18. Připravuje se novela vyhlášky o odměnách členům zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo schválilo,
že neuvolněným členům zastupitelstva se odměny v r. 2016 měnit nebudou. Schváleno
jednohlasně.
19. V kuželně je dle kontroly poškozen plynový kotel, je třeba ho vyměnit co nejdříve na zimní
topnou sezónu (30 tis.Kč). Souhlas, schváleno jednohlasně.
20. Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravy rozpočtu a po jeho doplnění schválilo rozpočtové
opatření č. 12/2015, kterým se upravují příjmy +35 tis.Kč a výdaje +240 tis.Kč, (z toho dotace činí:
příjmy +2 tis.Kč od ZK pro hasiče, výdaje -2 tis.Kč knihovna, +40 tis.Kč dotace-provoz MŠ). Rozdíl
financování (-205 tis.Kč) bude dokryt z hospodaření z minulého období. Schváleno jednohlasně.
21. Zástupce z Finančního úřadu ve Zlíně sdělil starostovi, že musí všichni majitelé, kterým se
změnily výměry pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Machová, podat sami
daňové přiznání k dani z nemovitostí. Toto dílčí daňové přiznání se podává v průběhu měsíce ledna
2016 a to podáním na kterékoliv pobočce finančního úřadu (ve Zlíně nebo v Otrokovicích nebo
v Holešově).
V Machové, dne 24. 11.2015
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová
Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

