Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 7. září 2020
1. Zastupitelstvo schválilo program 22. zasedání Zastupitelstva obce Machová, který se doplňuje:
- Žádost o vyjádření k návrhu kabelového vedení NN pro stavbu „ Machová, p. č. 338/17, kabel NN“
- Žádost k umístění citylightů v rámci voleb do senátu spol. RALLYE ZLÍN SPOL. S R.O.
- Smlouva o zajištění odborné diplomové praxe (stáže) Obec Machová, UTB Zlín a Bc. Hana Pekařová
- MŠ Machová - závěry z kontroly hospodaření MŠ Machová 2020
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
2. Zastupitelstvo obce Machová projednalo varianty případného spolufinancování prodloužení
vodovodu v lokalitě zahradnictví a souhlasí s podílem na vyhotovení projektu, administraci
kompletního projektu včetně právního servisu a úhradu rozdílu ceny materiálu vedení (průměr 90
namísto 50 mm) v celé trase na obecních pozemcích 339/13, 339/30 a 514/2. Starosta se pověřuje
odesláním návrhu majitelům dotčených pozemků.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdrželi.

3. Zastupitelstvo obce Machová projednalo žádost o vyjádření k návrhu kabelového vedení NN pro
stavbu „ Machová, p. č. 338/17, kabel NN“ a souhlasí s umístěním stavby za podmínek zajištění
připojení navazující možné výstavby v lokalitě za zahradnictvím ke KČOV, uzavření smluv o právu
věcného břemene a v místě křížení komunikace vedení protlakem.
Vzato na vědomí.
4. ZO souhlasí s umístěním citylightů v souvislosti s volbami do senátu. Žadatelé spol. RALLYE ZLÍN
SPOL. S R.O. na pozemku 105/3 – s podmínkou zachování výhledového úhlu u křižovatky vedle
sportovního areálu a uhrazení ceny za pronájem – odpovídajícího ceně místního poplatku stanoveného v OVZ za užívání veřejného prostranství, spa není veřejné prostranství.
- další návrhy ke zpoplatnění: 1.000,- Kč/1 ks … 6 pro, 5 proti, 1 se zdržel
5.000,- Kč/ 1 ks … 1 pro, 10 proti, 1 se zdržel
100,- Kč/1 ks …. 6 pro, 6 proti, 0 zdrželi se
Závěr – Užívání prostranství nebylo schváleno větší polovinou členů zastupitelstva, užívání
obecního pozemku v rámci volební kampaně nebylo schváleno.
5.a) Starosta seznámil členy zastupitelstva s obsahem smlouvy o zajištění odborné diplomové
praxe (ohledně aktualizace Koncepce strategického rozvoje obce Machová) mezi UTB Zlín, obcí a
studentkou UTB (Bc. Pekařovou) a souhlasí s jejím uzavřením.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
5. b) Zastupitelstvo posoudilo žádost společnosti ZEMET o změnu stanoviska obce ke zřízení smlouvy
o služebnosti na přípojku kanalizace a přípojku vodovodu na obecních pozemcích parc. č. 435/9 a
489/1 a s ohledem na neefektivitu tohoto řešení a riziko na straně žadatele od stanoviska upouští.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
6. Obecní zastupitelé se seznámili s návrhem IDS ZK (jízdními řády). Zastupitelé mohou do 11. 9. 2020
podat své připomínky. Zástupci stavebního výboru je posoudí a odešlou tyto připomínky Zlínskému
kraji.
Vzato na vědomí.
7. Zastupitelstvo obce posoudilo nabídky na dodavatele pro zajištění administrace výběrového řízení
na projekt „Intenzifikace KČOV Machová“. Předloženy byly nabídky společností Regionální rozvojová
agentura Východní Moravy, s.r.o. (sídlo Zlín), ND Agentura (sídlo Zlín), Ing. Libor Malůšek (Hulín) a
schvaluje pro administraci nabídku za 16 tis. Kč (vč. DPH) Ing. Libora Malůška (Hulín). Starostovi a
stavebnímu výboru se ukládá zajistit a připravit dokumentaci. Starosta odešle objednávku.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.

8. Zastupitelstvo posoudilo nabídky na administraci výběrového řízení a odborné činnosti k žádosti o
dotace (146. výzva- Operační program Životní prostředí) na projekt „Rekonstrukce zdroje a topné
soustavy v 1 PP + nastavení TV ventilů v objektu Mateřská škola, Machová 68“. Předloženy byly
nabídky společností ASITIS (Brno), Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, s.r.o. (sídlo Zlín),
ND Agentura (sídlo Zlín), Ing. Libor Malůšek (Hulín) a schvaluje pro administraci nabídku za 68 tis. Kč
(vč. DPH) Ing. Libora Malůška (Hulín). Starostovi a stavebnímu výboru se ukládá zajistit a připravit
dokumentaci. Starosta odešle objednávku.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
9. Zastupitelstvo se seznámilo s projektem a postupem rekonstrukce Obřadní místnosti. Starosta
navrhuje realizovat výběrové řízení na dodavatele kompletního díla s ohledem na záruky. Stavební
výbor zajistí návrh dodavatelů.
Vzato na vědomí.
10. Zastupitelstvo posoudilo cenové nabídky na osetí polních cest od firem Zahradnictví Květ (Brno) a
Zahradnictví Miserovský. Souhlasí s výběrem společnosti Květ, nabídková cena 143,6 tis. Kč (vč. DPH).
Místostarosta se pověřuje odesláním objednávky a kontrolou provedení díla.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
11. Starosta předložil na zasedání znalecký posudek na pozemky za účelem jejich výkupu pro realizaci
chodníku do Mysločovic. Pro pozemek - část z parcely č. 641 o výměře 353 m2 - pověřuje starostu
zahájením jednání k odkoupení pozemku.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
12. Členové zastupitelstva pověřují starostu k jednání o nabídce ceny za projektovou dokumentaci
chodníku do Mysločovic s architektkou Ing. M. Urbanovou.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
13. Zastupitelstvo se seznámilo s obsahem dokumentace a pověřuje starostu k podpisu Souhlasu
s výsadbou, Závazku následné péče k výsadbě v lokalitě Příhon a sportovním areálu společnosti a
odesláním společnosti Sázíme stromy. Zastupitelstvo stanovilo termín pro výsadbu, která proběhne
dne 21. 11. 2020. Místostarosta zajistí přípravu ploch ve spolupráci se zaměstnanci a dále pozvánku
občanům. Obec zajistí na vlastní náklady občerstvení pro účastníky výsadby.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.

14. Starosta informoval o odeslání návrhu Darovací smlouvy k pozemku parc. č. 96/2 - komunikace
v lokalitě Čtvrtě a návrhu Smlouvy o převodu kanalizace žadateli. K Dohodě o vybudování VO dosud
nebylo doručeno platné Územní rozhodnutí.
Vzato na vědomí.
15. Zastupitelstvo projednalo plánované kulturní akce:
- rodiče dětí pořádají na podzim Drakiádu – termín 10.10.2020
- Večer Dýňových strašidýlek – termín 24.10.2020
- Svátek Sv. Michaela (hody) – termín 4.10.2020, program: od 7.00 hod. budíček s dechovou hudbou,
10.30 hod slavnostní mše svatá se svěcením hasičského vozidla, odpoledne pod kulturním domem:
kočár s koňským spřežením, skákací hrad a občerstvení
- Beseda s důchodci – termín 14.11.2020 od 15.00 hod.
Konání je závislé na aktuálních podmínkách hygienických opatření.
Vzato na vědomí.

16. Kontrola hospodaření v MŠ Machová
a) Předseda finančního výboru seznámil přítomné s průběhem a závěry z kontroly hospodaření v MŠ
Machová (závěr bez závad).
b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo metodické doporučení - Pravidla pro MŠ Machová při
sestavování návrhu rozpočtu na následující rok s ohledem na čerpání rezervního fondu z výsledků
hospodaření a jeho zůstatku pro překlenutí rozdílů při hospodaření.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
17. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8/2020, kterým se upravují příjmy o +876,25
tis. Kč a výdaje o částku +969 tis. Kč. Rozdíl - 92,75 tis. Kč bude financován z hospodaření
z minulého období.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.

18. Další zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 12. října 2020 od 17:30 hod. V případě
potřeby může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.

V Machové, dne 14. 9.2020
Zapsala: Libuše Zaoralová

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

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

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

