Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 14. března 2016
1. Starosta uzavřel dohodu s Romanem Škrabalem (z Machové) na užívání nebytových prostor u
kulturního domu k hudebním zkouškám amatérské skupiny. P. Vaňhara (z Machové) podal
stížnost na rušení klidu při hudebních produkcích v klubovně mládeže. Starosta i někteří členové
zastupitelstva včetně p. Hlaváčkové i zodpovědné osoby (Romana Škrabala) kontrolovali hlučnost
při hudebních zkouškách. Závěrem se zastupitelé shodli, že zatím nebyla porušena smlouva a
stížnost p. Vaňhary se jeví jako neopodstatněná. Schváleno jednohlasně.
2. Majitelka pozemků p.Matoušová(z Prahy) požádala o změnu územního plánu o převod
bývalého zahradnictví na plochy pro výstavbu rodinných domků a sociálních bytů. Členové
Zastupitelstva obce Machová projednali její žádost a po rozsáhlé diskuzi byla změna územního
plánu zamítnuta.
Hlasování: nesouhlasí 13 členů, souhlasí 0 členů, zdrželo se 0 členů.
3. Starosta předložil ke schválení návrh Kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parc. č.453/4
o výměře 112 m2 Stanislavu Konečnému (28 tis.Kč). Nebyly námitky, schváleno jednohlasně
(hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
4. Společnost E.ON Distribuce zaslala návrh smlouvy na zřízení věcného břemene pro přípojku NN
pro stavbu rodinného domu v lokalitě pod Sýkorníkem za úplatu 2000,- Kč. Nejsou námitky,
schváleno jednohlasně.
5. Společnost Telefónica O2 žádá o stanovisko k územnímu řízení pro posílení kabelového
telefonického vedení s umístěním svého zařízení na obecním pozemku za úplatu 3000,- Kč.
Schváleno jednohlasně.
6. Brázdil Lukáš zajistil nabídky na zatravnění plochy ve sportovním areálu (cca 400 m 2) a zvlášť na
dopravu potřebného křemičitého písku (360 tun). Na zřízení trávníku byl vybrán Vrbas z Brna (131
tis.Kč) a na písek včetně dopravy p. Tylařík ze Spytihněvi (96 tis.Kč). Schváleno jednohlasně.
7. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 11.4.2016 od 19.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
8. Zastupitelstvo schválilo zápisy do obecní kroniky za r. 2015 – bez připomínek.
9. Akce pro děti v rámci dětského dne proběhne v sobotu 11. června 2016.
10. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Machová:
a) Handicap Zlín(?) – příspěvek ve výši 2000,- Kč,
b) Středisko rané péče - EDUCO – příspěvek se nebude poskytovat.
Schváleno jednohlasně.
11. Starosta předložil ke schválení návrh ČSOB ve Zlíně na snížení poplatků za vedení účtukontokorentu. Zastupitelstvo rozhodlo, že buď budou poplatky nulové anebo se účet
kontokorentu
zruší a až v případě potřeby se založí nový účet. Schváleno jednohlasně.
12. Starosta zaslal k posouzení situační plánek na zřízení přechodu k hřišti u mateřské školy na
Ředitelství silnic ZK a Dopravní inspektorát Policie ČR, čeká se na jejich vyjádření. Vzato na
vědomí.

13. Obdrželi jsme výsledky řízení na projekty z dotačního programu VISK3 o schválení naší žádosti
na dotace pro zlepšení služeb uživatelům knihovny; obci Machová budou poskytnuty od
Ministerstva kultury ČR finanční prostředky ve výši 28.000 Kč (tj. 70 % dotace z celkových výdajů
40 tis.Kč). Vzato na vědomí.
14. Zastupitelstvo požádal Martin Stoklásek (z Machové) o opětovné projednání nevhodného
parkování vozidel na místní komunikaci v lokalitě Za zahradou. Starostovi se ukládá zpracovat
návrh na zřízení parkoviště pro sídliště tzv. Trávníky. Budou se muset předem upozornit uživatelé
obecních pozemků, kteří mají uzavřenu s obcí pachtovní smlouvu. Schváleno jednohlasně.
15. Tomáš Zavadil požádal o souhlas s vyčistěním obecní cesty u laguny od náletových dřevin.
Čistění se povoluje za protislužbu - úklid likvidovaných dřevin bez spolupráce obce. Schváleno
jednohlasně.
16. Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí:
20. března 2016 – od 15:00 hod výtvarné odpoledne v kulturním domě
2. října 2016 - obecní hody v Machové (Svátek sv. Michaela)
8. října 2016 - výročí 50 let základní školy v Mysločovicích
17. Ředitelka Mateřské školy Machová požádala o souhlas s přijetím darů:
- od rodičů z karnevalu ve výši 1792 Kč a - od společnosti Continental Barum Otrokovice ve výši
10.000 Kč, dary budou využity pro výlet dětí a pro výmalbu místností pro děti.
18. Dětské hřiště u MŠ Machová ještě bude otevřeno až v měsíci dubnu po posečení třávníku. Je
nutné počkat na zpevnění nového trávníku a hřiště se zpřístupní až nebude mokro. Schváleno
jednohlasně.
19. Zastupitelstvo na závěr schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016 , kterým se upravují příjmy
+32 tis.Kč a výdaje -5 tis.Kč. Rozdíl +37 tis.Kč bude použit pro hospodaření v následujícím období.
Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 15.3.2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

