Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 11. dubna 2016
1. Starosta uzavřel Smlouvu o dílo s ing. Jiřím Vrbasem na zatravnění hřiště ve sportovním areálu
za cenu 131 tis.Kč včetně DPH. Práce by měly být ukončeny do 20.5.2016. Schváleno bez
připomínek (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
2. Pro účet kontokorentu u ČSOB byl podepsán dodatek ke smlouvě, kterým se ruší poplatky.
Schváleno jednohlasně.
3. Starosta seznámil zastupitelstvo s doručeným Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu od Ministerstva kultury ČR na projekt „Zlepšení služeb pro uživatele knihovny“
z grantu VISK3 (ve výši 28.000Kč) včetně účelu a podmínek jejího čerpání. Vzato na vědomí,
schváleno jednohlasně.
4. Posouzení nabídek na výběrové řízení pro dodavatele prací na rekonstrukci kuželny provede
firma IWWA (z Kroměříže); cena 18.150 Kč včetně DPH. Schváleno jednohlasně.
5. Starosta předložil ke schválení návrh darovací smlouvy pro SDH Machová, dar se poskytuje ve
výši 10.000 Kč. Nebyly námitky, schváleno jednohlasně.
6. U projektu k cyklostezce Machová-Sazovice se pokračuje ve vyřizování připomínek. Vzato na
vědomí.
7. Přechod pro chodce u MŠ se nedoporučuje; starosta prověří možnosti a podmínky umístění
radarů včetně měření rychlosti.
8. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 16.5.2016 od 19.00 hod. V případě potřeby starosta
svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
9. Ve sportovním areálu pokračují úpravy terénu včetně záchytného valu a uložení kanalizačního
potrubí. Byla provedena orba pro trávník, ve skladu pro hasiče pokračují práce, ještě je třeba
zabetonovat podlahu. Oprava oplocení je téměř hotova; zbývá jenom položit dlažbu na
zpevněnou plochu pro hasiče. Javory byly odborně ořezány firmou Zdravé stromy.
Vzato na vědomí, bez připomínek.
10. Mateřská škola
a) Proběhlo řízení o dotacích na školství, obdrželi jsme navýšení o 52 tis.Kč oproti r. 2015. Úprava
rozpočtu proběhne až v pololetí, podle čerpání a potřeb MŠ Machová.
b) Ředitelka p. Hlaváčková žádá o souhlas s pořízením poslední sestavy šatnových skříněk pro děti.
Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
11. Zastupitelstvo obce Machová deleguje starostu p. Františka Klementu, aby zastupoval obec
Machovou na valné hromadě Vak Zlín a.s., která se koná dne 6.5.2016 ve Zlíně. Schváleno
jednohlasně.
12. Velísek Jaroslav připravil návrh nábytku do příruční místnosti mezi jevištěm a barem (cca 20
tis.Kč) v kulturním domě. Starosta zde požaduje také vyměnit zastaralou elektroskříň. Schváleno
jednohlasně.
13. Dne 19.7.2016 už by měly být zahájeny práce na rekonstrukci kuželny, aby se práce dokončily
včas. Řízení o dotacích proběhne až koncem dubna 2016.

14. Zastupitelstvo na závěr schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016 , kterým se upravují příjmy
-20 tis.Kč a výdaje +21 tis.Kč. Rozdíl -41 tis.Kč bude financován z hospodaření v minulém období.
Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.
15. Dne 30. 4. 2016 bude slavnostně otevřeno Přírodní hřiště u MŠ od 15.00 hod.

V Machové, dne 12.4.2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

