V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 24. dubna 2017

1. Na realizaci „Víceúcelového hřiště“ s umělým povrchem zastupitelstvo doporučuje zajistit
stavební dozor. Schváleno jednohlasně (hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
2. Státní pozemkový úřad požádal o sdělení k pozemku parc.č. 853- orná půda (u Slatinek), zda
pozemek není vyloučen z převodu (ust.§ 6 odast.1 písm.b) zákona č. 503/2012 Sb.) a zda jsou
pozemky nebo jejich části určeny závaznou částí schváleného územního plánu. Tento pozemek je
z části určen na projekt: „Biocentrum Slatinky“ a nic se nebude měnit. Schváleno jednohlasně.
3. Úpravy a doplnění smluv s ČSOB a.s.
a) Na dlouhodobý úvěr pro zpevněné plochy a vjezd do kompostárny z r.2012 bylo požádáno o
přehodnocení úrokové sazby. Zastupitelstvo závěrem schválilo fixaci na 5 let s pevnou sazbou 1,99
%.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 4 zdrželi se.
b) Starosta předložil ke schválení dodatek č. 2 – zrušení poplatku za obnovování účtu kontokorentu.
Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
4. Pro sportovní areál starosta zajistí provozní řád na podmínky užívání travnatých ploch a
fotbalového hřiště. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem bude mít vlastní provozní řád.
Návštěvníci nesmí poškozovat zařízení v areálu. Osoby, které překopnou ochranné sítě, zodpovídají
za škody způsobené míčem na cizím majetku. Provozní řád bude zpracován a vyvěšen, schváleno
jednohlasně.
5. Zastupitelstvu byly předloženy návrhy na modernizaci stávající budovy šaten. Na obnovu stávající
budovy a změnu vytápění je možné požádat o dotace ve výši 90 %. V návaznosti na podmínky
dotace, bude následně upřesněn postup modernizace budovy ve sportovním areálu. Schváleno
jednohlasně.
6. Betona (Mysločovice) nabízí výprodej zásob zámkové dlažby za snížené ceny. Starosta navrhuje
zakoupit dlažbu pro parkoviště „Trávníky“ . Zastupitelstvo souhlasí a doporučuje nákup včetně
obrubníků (cca 80 tis.Kč ). Schváleno jednohlasně.
7. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 22. května 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
8. Ředitelka MŠ Machová, Mgr. Veselá, předložila návrh na uzavření školky v době letních prázdnin:
- poslední den provozu: 14.července 2017
- letní prázdniny : 17.července - 20. srpna 2017
- obnovení provozu: 21. srpna 2017
Nejsou námitky, vzato na vědomí.
9. Během měsíce května 2017 proběhne konkurzní řízení na ředitele MŠ Machová. Vzato na
vědomí.
10. Dotace na provoz MŠ Machová:
a) V březnu proběhlo řízení o dotacích na školství od Zlín. kraje. Dotace byly přiznány ve výši 1.773
tis.Kč, tj. o 115 tis.Kč více než se předpokládalo při schvalování rozpočtu v prosinci 2017.
Vzato na vědomí.

b) V průběhu května 2017 proběhne konkurzní řízení na ředitele pro školku. Do konkurzní komise pro
konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Machová. okr.Zlín, byli jmenováni další členové komise – za
Krajský úřad Zlín, za Českou školní inspekci a za mateřské školy (Lechotice a Machová). Nejsou námitky,
zastupitelstvo souhlasí. Schváleno jednohlasně.

c) Po kontrole hospodaření v MŠ Machová bylo doporučeno, aby příspěvek na provoz od zřizovatele
byl přehodnocen po přiznání dotací na školství. Mimoto byl letos do rezervního fondu převeden
výsledek hospodaření z loňského roku ve výši 70,5 tis.Kč. Na základě výše uvedených skutečností se
snižuje dotace z rozpočtu obce Machová na r.2017 o 301 tis.Kč. Schváleno jednohlasně.
c) Zastupitelstvo projednalo požadavky na nákup majetku do MŠ a schválilo, že mohou pořídit:
tiskárnu se skenerem, stůl do kanceláře, nerez nábytek do kuchyně, 2 sporáky, chladničku na
zbytky, dřez na mytí brambor do sklepa a v případě poškození myčku na nádobí. Tyto věci budou
zakoupeny z prostředků mateřské školy bez navýšení rozpočtu. Schváleno jednohlasně.
11. Místostarosta navrhl zastupitelstvu hlasovat o snížení jeho odměny (za výkon funkce
neuvolněného místostarosty) o 20% v závislosti na tom, že se cítí být zodpovědný za situaci do
jakého stavu se dostala mateřská školka. Dle jeho názoru měl zareagovat daleko dříve a vzniklou
situaci řešit dříve. Hlasování: 2 pro, 7 proti, 2 se zdrželi
12. Žádost o stanovisko obce k elektrickému vedení :
a) ČEPS Invest, a.s. zaslalo záměr posílit stávají vedení VN: „V418-zdvojení vedení ProseniceOtrokovice“. Zastupitelstvo obce Machová nesouhlasí s návrhem na umístění jejich zařízení, protože
v požadované trase se nachází biokoridor a další ekologický záměr -záchytný poldr, které by musely
ustoupit v rámci ochranného pásma. Zamítnuto jednohlasně.
b) TRANSENERGY s.r.o. žádá o vyjádření k připravované akci: „ÚTS-V498/499-nové vedení
Otrokovice-Ladce“. Zastupitelstvo obce Machová nesouhlasí s návrhem na umístění jejich zařízení,
protože v požadované trase se nachází biokoridor a další ekologický záměr -záchytný poldr, které by
musely ustoupit v rámci ochranného pásma. Zamítnuto jednohlasně.
13. Je připravena přihláška do soutěže Vesnice roku 2017, která bude odeslána na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Je třeba uhradit členský příspěvek dle počtu obyvatel (tj. 2 tis.Kč). Hodnotící
komise by se měla dostavit v květnu, termín bude upřesněn. Souhlas, schváleno jednohlasně.
14. Starosta jednal s ARVITOU Otrokovice ohledně návrhů projektu na obnovu zeleně a parkové
úpravy na návsi. Navrhuje se alej stromů včetně výsadby včetně volné zelené plochy u čp.8 a
doplnění laviček. Zastupitelstvo požaduje navrhnout další varianty.
15. V neděli 30.dubna 2017 kulturní výbor připravuje Rej mořských čarodějnic od 16.00 hod na
přírodním hřišti naproti MŠ Machová.
16. Výročí 90 let založení SDH Machová - program
U zvonice bude v 10.30 hod slavnostní mše sv., potom bude slavnostní oběd hasičů a posezení
v kulturním domě. Na přísálí bude výstavka kronik a fotografií, u kulturního domu budou vystaveny
historické stříkačky, proběhne ukázka chemického cvičení a večer je pro veřejnost připravena
taneční zábava s dechovou hudbou Hanačka z Břestu.
17. Zastupitelstvo schválilo v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 3/2017, kterým se
upravují příjmy +4 tis.Kč, a výdaje +4 tis.Kč (z toho závazné ukazatele -301 tis.Kč-dotace na provoz
MŠ a +305 tis.Kč výdaje obce běžné). Financování hospodaření se nemění. Závazné ukazatele se
změnily u § 3111-MŠ. Schváleno jednohlasně.

18. Starostové ze školského obvodu žádají schůzku v Mysločovicích pro členy obecních
zastupitelstev ohledně financování a požadované spoluúčasti obcí při rekonstrukci budovy školní
jídelny. Vzato na vědomí.
19. Zastupitelstvo schválilo, že při předávání kulturního domu za účelem pořádání akce v Machové,
bude správce KD vybírat zálohu předem, kterou vyúčtuje při vrácení klíčů a inventáře. Schváleno
jednohlasně.

V Machové, dne 26.4.2017

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

