Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 16. května 2016
1. P. Matoušová přednesla nový návrh k žádosti o změnu územního plánu v lokalitě bývalého
zahradnictví. Zastupitelstvo po delší diskuzi neschválilo její žádost. Hlasování: 0 pro, 10 proti, 3 se
zdrželi.
2. Ve sportovním areálu bylo dokončeno zatravnění hřiště včetně rozšířené plochy při
prodloužení areálu. Z tohoto důvodu se zvýšila původní plocha o 450 m2 a současně i cena o 12
tis.Kč. Celkově bude vyfakturováno 143 tis.Kč. Nejsou námitky proti postupu prací a financování.
Schváleno jednohlasně.
3. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce kuželny. Po posouzení doručených
nabídek doporučuje výběrová komise ke schválení jako nejvhodnější nabídku firmy: Jar Digital
Group s.r.o. (z Kyjova) za cenu 738.221 Kč (včetně DPH). Zastupitelstvo souhlasí s návrhem,
schváleno jednohlasně.
4. Začátkem května provedl pověřený pracovník Zlínského kraje p. ing. Císař kontrolu
hospodaření obce Machová za rok 2015. Závěrem bylo komentováno, že porušení rozpočtové
kázně ani jiných závažných nedostatků nebylo shledáno. Závěrečná zpráva o hospodaření obce za
r.2015 byla schválena zastupitelstvem s výrokem : bez výhrad. Schváleno jednohlasně.
5. Po obdržení dotací na snížení prašnosti v r. 2013 a po závěrečném vyhodnocení akce je nutné
odesílat monitorovací zprávy přes SW tzv. BENEFILL. Starosta navrhuje, aby tyto zprávy zpracovala
odborná firma Alatere Profi s.r.o. (z Brna), nabídková cena 2000 ročně po dobu 3 let.
Zastupitelstvo souhlasí, schváleno jednohlasně.
6. Na základě metodického doporučení Ministerstva dopravy ČR starosta navrhuje uzavřít
veřejnoprávní smlouvu na výkon působnosti při řízení ve věci místních komunikací s Magistrátem
města Zlína. Schváleno jednohlasně.
7. Ředitelka MŠ Machová žádá o souhlas s přijetím daru od CNC Interservice (Zlín ) ve výši 4000,Kč, který bude využit na úhradu dopravy při výletu do Milotic. Nejsou námitky, schváleno
jednohlasně.
8. Zastupitelstvo projednalo návrh na uzavření MŠ Machová přes prázdniny v době :
- od 17. července do 26. srpna 2016,
- tzn. že 16.7.2016 bude ukončen provoz a dne 29.8.2016 bude obnoven provoz mateřské školy.
Schváleno jednohlasně.
9. Pavel Král z Tlumačova žádá zastupitelstvo o vyjádření stanoviska k obnovení historického
kříže, který stával v místě u studny pod bývalým kravínem. Zastupitelstvo rozhodlo, že kříž bude
obnoven a chybějící díl se zkusí na místě dohledat. Schváleno jednohlasně.
10. Ve sportovním areálu bude nutné udržovat trávník – kropit, hnojit a pravidelně sekat. Za
tímto účelem se doporučuje zakoupit kropící zařízení s hadicemi a vozík na hnojení (20 tis.Kč).
Schváleno jednohlasně.
11. Dětský den proběhne v Machové dne 11.6.2016 od 15 hod. Nejsou námitky.
12. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 13.6.2016 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.

13. V příštím roce je 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Machové. Oslavy k tomuto
výročí se budou konat 13. května 2017.
14. Ředitelka MŠ apeluje z důvodu bezpečnosti dětí vyřídit přechod pro chodce pro přístup na
Přírodní hřiště. Zastupitelstvo ukládá starostovi zjistit další možnosti pro bezpečné přecházení
silnice II.třídy. Schváleno jednohlasně.
15. Na přírodním hřišti je třeba reklamovat dopad dětí u skluzavky. Starosta prověří možnosti.
16. Starosta poskytl zastupitelstvu informace z valné hromady Vak Zlín. Vzato na vědomí.
17. Zastupitelstvo schválilo na závěr v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 5/2016,
kterým se upravují příjmy (+22 tis.Kč) a výdaje(+104 tis.Kč); z toho závazné ukazatele činí (+50
tis.Kč). Rozdíl -82 tis.Kč bude financován z hospodaření z minulých období. Schváleno
jednohlasně.

V Machové, dne 17. 5. 2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

