Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 9. prosince 2019
1. Zastupitelstvo posoudilo žádost o vytvoření Klubu maminek, který by byl jako zájmová činnost začleněn
pod Školský a sociální výbor.
a) Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným užíváním prostor kulturního domu (při dodržení požárních a
bezpečnostních předpisů), odpovědnou vedoucí Klubu maminek bude Ing. Lucie Pálková.
Hlasování 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 tis. Kč na výdaje pro děti navštěvující Klub
maminek (pořízení hracího koberce a ostatních výtvarných a edukačních potřeb). Příspěvek bude zařazen
do rozpočtu na r.2020.
Hlasování 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
2. Zastupitelstvo posoudilo opětovně návrh p. Melky ke směně a prodeji částí pozemků a podle provedeného
geometrického zaměření navrhuje, aby žadatel za účelem směny pozemků odkoupil část pozemku parc.
č.340/1 a část parc. č.340/4 o odpovídající příslušné rozloze a tyto následně směnil za užívaný pozemek parc.
č. 515 z důvodu zachování přístupu a průchodnosti obce pro občany. Žadatel bude o tomto návrhu
informován.
Hlasování 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
3. Na žádost občanů v lokalitě u zahradnictví bylo projednáno pořízení veřejného osvětlení. Navrhuje se
umístit LED světlo se solárním napájením osazené na sloup na pozemku žadatelů, kteří s tímto souhlasí.
V případě osazení bude uzavřena smlouva o umístění zařízení. Výdaje ve výši 40 tis. Kč budou doplněny do
rozpočtu na r. 2020. Nejsou námitky.
4. Členové zastupitelstva posoudili nabídku od společnosti AVONET na zřízení bezdrátového připojení
kuželny (PTP most) na internet za cenu 14 tis. Kč. Poskytování připojení bude v rámci uzavřené smlouvy
zdarma. Starosta se pověřuje objednáním zařízení a jeho instalace.
Hlasování: 12 pro, oproti, o zdrželi se.
5. Starosta informoval zastupitele, že veškeré podklady komunikace s majitelkou pozemku parc. č. 38 o
výměře 57 m2 k jeho případnému výkupu pro zajištění opravy komunikace kostkovice budou předány
právnímu zástupci k vypracování výzvy. Vzato na vědomí, bez námitek.
6. Zastupitelstvo projednalo projekt „Sázíme stromy“ a určilo vhodné lokality k osázení stromy a keři (cesta
k ČOV, lokalita u kompostárny, polní cesty, val ve sportovním areálu). Starosta se pověřuje zajištěním plánu
výsadby u ZO ČZS Machová a jednáním se společnosti Sázíme stromy.
Hlasování 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
7. Ing. Vítková seznámila přítomné s dopisem ohledně zdvojení vedení (umístnění sloupů v extravilánu obce
Machová). Starosta se pověřuje odesláním připomínek.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
8. Zastupitelstvo projednalo návrh nové smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene eON.
Z důvodu nového návrhu revokuje tímto usnesení č.6 ze dne 11.11.2019 a schvaluje novou smlouvu o
smlouvě budoucí č.103002564/002 na zřízení věcného břemene za úplatu 1.000, - Kč na obecních pozemcích
parc.č.563 a parc.č.707. Starosta se pověřuje podpisem uvedené smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasování: 11
pro, 0 proti, 1 se zdržel.
9. Doplnění a aktualizace Programu obnovy vesnice Machová 2018-2022 bude projednána na dalším
zasedání zastupitelstva. Vzato na vědomí.
10. Členové zastupitelstva byli seznámeni s výsledky provedených fyzických inventur majetku obce Machová.
Zastupitelstvo schválilo:
-pořízení 2 ks pneu na přední kola traktoru Case v roce 2019. Dále schválilo pořízení AKU-vyžínače a 3 velké
nerezové hrnce pro školní jídelnu MŠ Machová v roce 2020.
-vyřazení majetku dle návrhu inventárních komisí,
-nadbytečné zásoby, které se doposud neprodaly, budou opětovně nabídnuty k prodeji za sníženou cenu dle
návrhu zaslaného zastupitelům a neprodejné kusy budou následně vyřazeny.

Hlasování: 12 pro, oproti, 0 zdrželi se.
11. Likvidace odpadních vod
a) Ing. Táňa Vítková Ph.D. navrhuje, aby se Plán obnovy vodovodů a kanalizace pro obec Machovou
aktualizoval až v r. 2020, kdy budou upřesněny předpisy o tvorbě rezervy a jejího čerpání. Aktuální plán
obnovy je stále platný.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Dle předběžného porovnání provozních nákladů na likvidaci odpadních vod a výnosů ze stočného se
předpokládá:
-že budou za r. 2019 náklady vyšší než výnosy cca o 20 tis. Kč (ztráta byla vytvořena z důvodu oprav potrubí
kanalizačního řádu),
-navrhuje se, aby opravy ve výši 79.025, - Kč byly čerpány z účelového fondu na vodovody a kanalizaci,
-pokud bude čerpán fond na opravy, vznikne přebytek ze stočného cca 59 tis. Kč, který bude převeden do
fondu na VaK.
Zastupitelstvo schválilo návrh na čerpání a následně i tvorbu účelového peněžního fondu na vodovody a
kanalizace.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
c) Dle kalkulace nákladů zastupitelstvo schválilo na rok 2020, že cena stočného se stanoví ve výši 13,89 Kč/
m3 (tj. 500,- Kč/osobu za rok produkující odpadní vody v obci Machová; při stanovené roční produkci
odpadních vod 36 m3 na 1 osobu).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
12. Zastupitelé byli seznámeni s provedenými rozbory hospodaření obce v rámci komunálních a tříděných
odpadů v návaznosti na stanovení sazby místního poplatku za komunální odpady. Vzhledem ke zvýšení cen
společnosti TS Otrokovice, která zajišťuje svoz uvedených odpadů v Machové, se navrhuje zvýšení poplatku
o 40 Kč proti předcházejícímu období.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
13. Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v obci Machová, kterou se s účinností od 1.1.2020 stanoví tento místní poplatek ve výši 520,- Kč na
poplatníka za rok.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
14. Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za
užívání veřejných prostranství v obci Machová, kterou se s účinností od 1.1.2020 stanoví tento místní
poplatek ve výši 10,- Kč/m2 a plochy veřejného prostranství jsou vyznačeny v Příloze č.1 k této vyhlášce.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
15. Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za psy
v obci Machová, kterou se s účinností od 1.1.2020 upravují textové části, místní poplatek zůstává ve výši
200,- Kč za každého psa za rok.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
16. Starosta seznámil přítomné s pokyny k cenám za služby, které platily pro rok 2019. Zastupitelstvo tyto
ceny projednalo a schválilo, že na rok 2020 se tyto ceny za služby nemění.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
17. Zastupitelé byli seznámeni s výpisem ze směrnic ohledně základních postupů při nakládání s majetkem,
postupů v účetnictví a v rozpočtovém procesu. Vzato na vědomí, nepožadují se úpravy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
18. Žádosti o dotace a příspěvky:
a) TJ Sokol Mysločovice – zastupitelstvo požaduje doplnit žádost o počet žáků (občanů) z Machové,
b) Myslivecké sdružení Háj – schválen dar na rok 2020 ve výši 10.000, - Kč, starosta se pověřuje podpisem
darovací smlouvy.

Hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
c) Centrum služeb a podpory Zlín – schválen dar ve výši 4.000, - Kč. Starosta se pověřuje podpisem darovací
smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
19. Hospodaření zřízené příspěvkové organizace MŠ Machová rok 2020 a následující období
a) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu, který byl na zasedání doplněn a schválilo Plán nákladů a výnosů
MŠ Machová na rok 2020, kde dotace od zřizovatele na zajištění provozu činí 138 tis. Kč (schváleno navýšení
o 15 tis. Kč – z důvodu nutnosti pořízení tří nerezových hrnců do školní kuchyně). Závazným ukazatelem je
celková výše dotace na provoz a celkové náklady na mzdy včetně odvodů. V případě potřeby bude dotace
od zřizovatele přehodnocena v březnu 2020.
b) Zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled MŠ Machová na období 2021-2022.
Vše schváleno hlasováním: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
20. Rozpočet obce Machová na r.2020:
a) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na r.2020, který byl na zasedání upraven o další změny a
skutečnosti a závěrem byl schválen jako schodkový, kdy financování ve výši 3.090,8 tis.Kč bude zajištěno
z hospodaření obce z minulého období.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
b) Závaznými ukazateli rozpočtu 2020 byly stanoveny celkové výdaje na jednotlivé paragrafy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
c) Starosta se pověřuje úpravou rozpočtu do konce roku 2019 – schváleno jednohlasně.
21. Rozpočtové opatření č. 12/2019
Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu rozpočtu a následně schválilo rozpočtové opatření č. 12/2019.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
22. Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl stanoven na 13.ledna 2020 od 17.30 hod. V případě potřeby
může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 10.12.2019

Zapsala: Libuše Zaoralová
--------------------------------------------Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta
Ověřili:

-------------------------------------------Ing. Vladimír Velísek
předseda kontrolního výboru

------------------------------------------Josef Benek, místostarosta

