Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 4.května 2020
1. Zastupitelstvo schválilo program 19. zasedání Zastupitelstva obce Machová, který se doplňuje
v bodechč. 5.:
- Smlouva o věcném břemenu E.ON Distribuce přeložka VN, Letná,
- Smlouva o ukládání velkoobjemového odpadu s obcí Sazovice,
- Pasport komunikací dodavatele GEO Morava,
- Zařízení Infraset na opravu komunikací dodavatele Moram,
- Žádost o prominutí nájmu v klubu H.Z.,
- Pokládka recyklátu u zahradnictví a sportovního areálu,
- Oprava komínu v MŠ;
a č.10.:
- Návrh ředitele MŠ na prominutí a snížení školného v MŠ Machová.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
2. Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330054179/001
od společnosti E.ON Distribuce, a.s., ke stavbě „Machová, Mikoška, přel. VN č.735“ na obecních
pozemcích parc.č.489/1 a 634, za úplatu 11000,- Kč, seznámilo se se všemi podstatnými
náležitostmi a souhlasí s jejím uzavřením. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 13 pro 0 proti, 0 zdrželi se.
3. Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy na ukládání velkoobjemového odpadu od obce
Sazovice, seznámilo se se všemi podstatnými náležitostmi a souhlasí s jejím uzavřením. Starosta se
pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
4. Zastupitelstvo projednalo nabídku společnosti Správa a údržba silnic Zlínska. s.r.o. na položení
recyklátu u zahradnictví a sportovního areálu v ceně 47.190, - Kč (vč. DPH). Souhlasí s provedením
a pověřuje starostu objednávkou těchto prací s realizací v květnu 2020.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
5. Zastupitelstvo schválilo pasport místních a účelových komunikací a svislého dopravního
značení, zpracovatele GEO Morava (zakázkové číslo 201904100) a souhlasí se zavedením
komunikací dle uvedeného pasportu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
6. Zastupitelstvo schválilo opravu komína na budově školy dle nabídkové ceny 49 tis. Kč bez DPH,
starosta se pověřuje objednáním prací.
Hlasování: 9 pro, 3 proti, 1 se zdržel.
7. Zastupitelstvo obce Machová deleguje starostu Ing. Zdeňka Nováka, Ph.D., aby se zúčastnil
řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která se koná 12. května 2020 a
zmocňuje ho za obec Machovou k zastupování a hlasování i k výkonu všech práv akcionáře
spojených s účastí na valné hromadě.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
8. Soutěž Vesnice roku 2020 byla zrušena. Z tohoto důvodu zastupitelstvo revokuje usnesení č. 8
z 18.zasedání zastupitelstva dne 9.3.2020 týkající se příspěvku a organizačních příprav na tuto
soutěž.
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Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
9. Členové zastupitelstva se seznámili s návrhem a souhlasí se zápisy do obecní kroniky za 2.
pololetí roku 2019.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
10. Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky firmy Gaisler Zlín na dodání vitríny pro smuteční
oznámení. Závěrem souhlasí s pořízením samostatné vitríny o velikosti 4x A4, orientace na šířku,
pořizovací cena cca 10 tis. Kč vč. DPH. Místostarosta se pověřuje odesláním objednávky a
usazením na místo bývalé telefonní budky.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
11. Starosta předložil ke schválení žádosti o příspěvky z rozpočtu obce Machová:
a) Záchranná stanice Buchlovice – na záchranu volně žijících zvířat byl navržen příspěvek 2.000, Kč.
Hlasování: 5 pro, 3 proti, 5 se zdrželi – příspěvek nebyl schválen.
b) Linka bezpečí – žádost o příspěvek pro děti a mládež ve výši 5.000, - Kč. Navrhuje se příspěvek
ve výši 3.000, - Kč; starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.
12. Zastupitelstvo projednalo žádost o prominutí nájmu za provozování klubu, který byl uzavřen
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a mimořádná opatření proti šíření koronaviru a žádost
o renovaci podlahy v prostorách klubu.
a) Zastupitelstvo posoudilo žádost a souhlasí s prominutím nájmu v plné výši na období od
14.3.2020 do 10.5.2020 v zájmu podpory místních obyvatel či podnikatelů.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
b) Pro schválení výměny podlahové krytiny a uvolnění financí je třeba doložit kalkulaci a upřesnit
druh zamýšlené podlahové krytiny.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
13. Zastupitelstvo projednalo „Návrh o prominutí nebo snížení školného na poloviční částku“
ředitele MŠ Machová a schválilo:
- prominutí školného pro děti, které nenastoupí v měsíci květnu do MŠ Machová
- a snížení školného na 225 Kč pro děti, které nastoupí po otevření do MŠ Machová v měsíci
květnu
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
14.Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu rozpočtu, který byl doplněn a následně schválilo
rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se upravují příjmy o -1 tis. Kč a výdaje +18 tis. Kč. Rozdíl je
-19 tis. Kč bude financován z hospodaření obce z minulých období.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
15. Starosta informoval přítomné, že zaslal Machovský zpravodaj do soutěže konané při oslavách
věrozvěstů Cyrila a Metoděje o nejlepší zpravodaj pořádané FF UP Olomouc.
Vzato na vědomí.
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16. Starosta navrhl uspořádat akci pro děti „Cesta za pokladem“ ke Dni dětí při dodržení vládou
stanovených organizačních a hygienických opatření. Žádá kulturní výbor o projednání a případný
návrh.
Vzato na vědomí.
17. Další zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 8. června 2020 od 17:30 hod. V případě
potřeby může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

V Machové, dne 5. 5.2020
Zapsala: Libuše Zaoralová

--------------------------------------------Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
starosta
Ověřili:

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

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