Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 15. srpna 2016
1. Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene od f. E.ON Distribuce a.s.
pro distribuční soustavu (VM elektro, kabel VN“) za úplatu 12.000 Kč. Nejsou námitky, starosta se
pověřuje podpisem smlouvy. Schváleno jednohlasně. (Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Zastupitelé byli seznámeni s doručenými Protokoly o závěrečném vyúčtování dotací na další
realizované dotační projekty: zateplení kuželny, zateplení obecního úřadu a snížení prašnosti
v obci (zametací stroj Hako). Všechny protokoly byly bez vratek a nedoplatků a budou vyúčtovány
dlouhodobé přijaté zálohy na dotace. Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2015-2024. Schváleno jednohlasně.
4. Zastupitelstvo nemá námitky proti demolici domu čp. 49. Starosta předá majiteli stanovisko pro
MMZ, stavební úřad. Schváleno jednohlasně.
5. P. Kolomazník požádal o opravu WAP-vysokotlakého čističe. Nedoporučuje se opravovat,
pořídit raději nový. Schváleno jednohlasně.
6. Pro rozšíření sportovního areálu by bylo vhodné přikoupit přilehlý pozemek od 2 spolumajitelů.
Při předběžné dohodě starosta navrhl cenu 250,- Kč/m2, kterou nepřijali a požadují 400,- Kč/m2,
což je pro obec nepřijatelné. Výkup pozemku se zamítá. Starosta upozornění majitele na
povinnost sečení pozemku v návaznosti na údržbu nově zasetého trávníku ve sportovním areálu.
Schváleno jednohlasně.
7. Starosta pokračuje ve vyřizování přechodu u MŠ, od dopravního inspektorátu bude doručen
návrh, který zpracuje projektantka p. Urbanová. Souhlas s postupem, starosta předloží informace
na dalším zasedání. Schváleno jednohlasně.
8. Starosta se bude informovat u odboru územního plánování MM Zlína ohledně trasy cyklostezky
Machová-Sazovice a současně zjistí další informace k zamýšlené cyklostezce do Mysločovic. Vzato
na vědomí, bez připomínek.
9. Na barevný tisk a fotografie je potřeba zakoupit novou tiskárnu. Lukáš Brázdil obdržel nabídku
na inkoustovou barevnou tiskárnu se skenerem, cca 5 tis.Kč. Schváleno jednohlasně.
10. „Ukončení prázdnin“ bude letos sportovní v duchu olympiády, koná se dne 27.8.2016 od 15
hod v přírodním hřišti u MŠ. V případě nepříznivého počasí se akce nebude konat.
11. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 12.9.2016 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
12. Na kompostárně je třeba vybudovat plánovanou studnu, starosta objednal firmu, práce budou
zahájeny po vyřízení stavebního povolení (předpokládané výdaje 90 tis.Kč). Současně je nutné
postavit ve skladu příčku a zřídit malou sociální místnost pro zaměstnance (cca 40 tis.Kč). Souhlas,
schváleno jednohlasně.
13. Při bouřce 28.7.2016 uhodil blesk do staré lípy u Vítových, který ji uvnitř kmene celou rozštípl.
Pracovníci od AOPaK Zlín posoudili její stav a z bezpečnostních důvodů doporučili lípu skácet a
vysadit nový strom. Na kácení se pozve mechanizace (předpokládané výdaje 20 tis.Kč).

14. Provoz MŠ
a) Ředitelka MŠ Machová žádá o souhlas s pořízením velkého nerez-hrnce na knedlíky pro školní
jídelnu. Nejsou námitky, uhradí si v rámci jejich dotace na provoz.
b) Ve školství se budou ze zákona navyšovat platové tarify, bude nutné ještě před koncem roku
znovu přehodnotit dotace na provoz. V současné době se v návaznosti na výsledky hospodaření
z prvního pololetí a provedenou kontrolu v MŠ, snižují dotace o 80 tis.Kč. Schváleno jednohlasně.
15. Svátek sv. Michala (obecní hody) proběhne v neděli 2. října 2016 (ve zpravodaji došlo
k překlepu), ráno budíček s dechovou hudbou, v 10.30 hod slavnostní mše sv., po ní vystoupí u
zvonice soubor Ječmínek, na sváteční odpoledne je objednáno (v 15.30 hod) divadelní představení
amatérského souboru z Rajnochovic. Ze vstupenek proběhne vylosování; obec připraví 3
hodnotné ceny.
16. Příští rok se přihlásíme do soutěže Vesnice roku 2017, je nutné obnovit čekárny a připravit
nabídkové ceny.
17. Místostarosta navrhuje pořídit ke zvonici Betlém (cca 25 tis.Kč). Zastupitelstvo souhlasí,
schváleno jednohlasně.
18. Zastupitelstvo schválilo na závěr v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 7/2016,
kterým se upravují příjmy +18 tis.Kč a výdaje +139 tis.Kč; úprava splátek úvěru k cestě ve
stavebním obvodu Díly pod hájem +5 tis.Kč, rozdíl 121 tis.Kč bude financován z hospodaření
z minulých období. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 16. 8. 2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

