Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 14. prosince 2015
1. S účinností od 1.1.2016 se mění dodavatel el.energie dle výběrového řízení; novým
dodavatelem bude společnost Europe Easy Energy a.s., starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
Schváleno jednohlasně. (Hlasování 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Obec Machová již obdržela celou dotaci na projekt : Přírodní hřiště –MŠ Machová.
Zastupitelstvo obce Machová souhlasí s tím, že
a) U Úvěrové smlouvy č. 1895/15/5625 sjednané u ČSOB, a.s. (pro financování projektu Přírodní
hřiště- MŠ Machová) bude zkrácena doba čerpání úvěru do 17.12.2015.
b) Zůstatek nedočerpaného úvěrového limitu ve výši 3.399,- Kč již nebude obcí Machová
požadován k čerpání.
Schváleno jednohlasně (hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
3. Žádost o dotace pro knihovnu na projekt „Zlepšení služeb pro uživatele knihovny“, který bude
realizován v roce 2016, byla odeslána na Ministerstvo kultury ČR. Uhrazen byl také doplatek
dotace „Odměna za Zelenou stuhu 2012“ ve výši 40 tis.Kč od SFŽP. Souhlas, schváleno
jednohlasně.
4. Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v obci Machová, kterou se stanoví poplatek ve výši 540,- Kč na poplatníka za
rok s účinností od 1.1.2016. Schváleno jednohlasně.
5. Starostovi se ukládá zajistit nové řešení odběru el.energie na kompostárně.
6. Po projednání předběžného vyúčtování stočného za r. 2015, kde bude ztráta z hospodaření,
bylo rozhodnuto, že stočné na r. 2016 se navyšuje na 430,- Kč/rok na osobu produkující v obci
Machová odpadní vody. Schváleno jednohlasně. (Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
7. Zastupitelstvo obce projednalo na rok 2016:
Pokyny pro poskytování služeb, odměňování pracovníků, poskytování příspěvků v obci a výpis z
vnitřních směrnic. Schváleno jednohlasně. (Hlasování 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
8. Ředitel Technických služeb Otrokovice sdělil, že vývoz popelnicových nádob proběhne
v Machové před Vánočními svátky dne 23.12.2015. Vzato na vědomí.
9. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 18.1.2016 od 18.00 hod. V případě potřeby starosta
svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
10. Předseda výboru pro dopravu zjistí možnosti zřízení přechodu u mateřské školy. Musí se
podat návrh na Policii ČR, aby byla zajištěna bezpečnost dětí přicházejících na přírodní hřiště u
MŠ. Schváleno jednohlasně.
11. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje žádá o dotaci na provoz sociálních služeb.
Zastupitelstvo obce dotaci zamítlo. (Hlasování: 0 pro, 13 proti, 0 zdrželi se)
12. Zastupitelstvo obce Machová projednalo a následně schválilo:
a) Projednalo návrh rozpočtu, doplnilo změny a následně schválilo rozpočet na r. 2016 ve výši :
příjmy 7,509,4 tis.Kč, výdaje 6,824 tis.Kč, splátky úvěrů 566 tis.Kč, rozdíl +119,4 tis.Kč bude sloužit
k hospodaření v dalším období. Dále pověřuje účetní, aby provedla opravy vynucené případnou
změnou vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.
b) Závazným ukazatelem rozpočtu byly stanoveny výdaje na platy zaměstnanců.

c) Na provoz zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Machová schválilo dotace ve výši 370
tis.Kč, závazným ukazatelem jsou mzdové výdaje včetně odvodů a dotace od zřizovatele.
Vše schváleno jednohlasně.
13. Členové zastupitelstva obdrželi návrh rozpočtového výhledu na r. 2016-2018. Po projednání
byl rozpočtový výhled schválen beze změn. (Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
14. Zastupitelstvo projednalo:
a) Návrh na úpravy rozpočtu a po jeho doplnění schválilo rozpočtové opatření č. 13/2015, kterým
se upravují příjmy -54 tis.Kč a výdaje +17 tis.Kč. Rozdíl financování (-71 tis.Kč) bude dokryt
z hospodaření z minulého období; závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.
b) Starosta je pověřen úpravou rozpočtu do konce roku 2015. Schváleno jednohlasně.
15. Starosta požádá společnost MAS Moštěnka o.p.s. o spolupráci při žádosti o dotace pro spolek
TJ Sokol Machová, z.s. na nutné opravy v kuželně. Schváleno jednohlasně.
16. P. Januška žádá o zřízení zákazu podomního prodeje v obci Machová. Po projednání žádosti
bylo schváleno Nařízení č. 1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje. Starosta
objedná dodatkové cedule. Schváleno jednohlasně.
17. Mateřská škola Machová
a) Před roční uzávěrkou proběhne ještě kontrola hospodaření v MŠ Machová.
b) Ředitelka požádala o souhlas s přijetím daru od rodičů ve výši 6.244,- Kč. Nejsou námitky,
schváleno jednohlasně.
18. Starosta informoval přítomné o připomínkách v rámci územního řízení na cyklostezku
Machová -Sazovice. Starosta bude dál pokračovat v jednání k připomínkám a pověřuje se
dokončením územního a stavebního povolení. Už se nestihne podat žádost o dotace v termínu
výzvy, tj. do 15.ledna 2016. Vzato na vědomí.

V Machové, dne 15. 12.2015
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová
Ověřil:
Pavel Kolomazník
člen kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

