Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 12. října 2020
1. Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení program 23. zasedání Zastupitelstva obce Machová,
který se doplňuje v bodě 4:
-rezignace starosty na výkon funkce starosty
-rezignace Ing. Zdenka Nováka, Ph.D., na funkci člena zastupitelstva obce
-doplnění nového člena zastupitelstva obce – náhradníka
-volba předsedy Výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí – na rezignaci ing. Táni Vítkové

Starosta podává svou rezignaci ze zdravotních důvodů. Starosta podává rezignaci ústně na zasedání
zastupitelstva v 17.40 hod. Podle předpisů vede dále schůzi zastupitelstva místostarosta. Vzato na vědomí.
Na místo člena zastupitelstva za stranu Hasiči pro moderní a prosperující Machovou - SNK nastupuje dle
platných výsledků voleb další náhradník Bc. Denisa Frantíková (členka finančního výboru), která s
mandátem člena zastupitelstva souhlasí.
Zastupitelstvo schválilo program 23. zasedání Zastupitelstva obce Machová
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Do rukou místostarosty složila slib Bc. Denisa Frantíková a stala se tímto členkou Zastupitelstva obce
Machová dne 12. října 2020 od 17.50 hod.

3. Rezignace Ing. Vítkové, Ph. D. na funkci předsedy výboru
a) Ing. Vítková podala rezignaci na výkon funkce předsedy Výboru stavebního, pro dopravu a životní
prostředí ke dni 6. 10. 2020, ve výboru zůstává nadále jako člen.
Místostarosta nechal hlasovat o schválení návrhu nového předsedy výše uvedeného výboru ing. Jana
Haase s účinností od 12. 10. 2020.
b) Dotčeným neuvolněným členům zastupitelstva náleží v poměrné výši příslušná odměna stanovená na
rok 2020 (to je pro neuvolněné zastupitele, kteří jsou předsedy výborů 1900,- Kč a pro neuvolněné
zastupitele kteří jsou členy výborů 1400,- Kč).
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4. Intenzifikace KČOV 800 EO a vybudování kanalizace větev „C“
a) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/4000/2020/STR z
Fondu Zlínského kraje. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy včetně jejich podmínek pro poskytnutí
dotace na realizaci projektu Intenzifikace KČOV 800 EO a vybudování kanalizace větev „C“ a pověřuje
místostarostu jejím uzavřením.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) Zastupitelstvo jmenuje do komise pro výběrové řízení na dodavatele realizace stavby Intenzifikace KČOV
800 EO a vybudování kanalizace větev „C“ následující členy: Ing. Táňa Vítková, Ph. D. Ing. Vladimír Velísek,
Ing. Jan Haas, Jaromír Brázdil a místostarosta, náhradníkem bude Jiří Hradil.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

c) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem zadávací dokumentace pro výběrové řízení od administrátora
Ing. Malůška na akci Intenzifikace KČOV 800 EO a vybudování kanalizace větev „C“ a navrhuje jako jediné
kritérium cenu, dále stanovuje nejzazší termín ukončení realizace akce do 30. 6. 2022 a pověřuje
místostarostu odesláním takto změněné dokumentace k výběrovému řízení ing. Malůškovi včetně návrhu
dodavatelů.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Rekonstrukce zdroje a topné soustavy V1 PP + nastavení TV ventilů v objektu Mateřská škola,
Machová 68“
a) Výběrová komise bude ve složení: Ing. Táňa Vítková, Ph. D., Ing. Vladimír Velísek, Ing. Jan Haas, Jaromír
Brázdil a místostarosta, náhradníkem bude Jiří Hradil.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) Zastupitelstvo projednalo návrh zadávací dokumentace na akci Rekonstrukce zdroje a topné
soustavy V1 PP + nastavení TV ventilů v objektu Mateřská škola, Machová 68“ a stanovuje jako
jediné kritérium cenu, upravuje realizaci akce na 30 dnů a pověřuje místostarostu odesláním
dokumentace včetně návrhu dodavatelů.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6. Zastupitelstvo projednalo možnosti realizace rekonstrukce obřadní místnosti a souhlasí s rozfázováním
jednotlivých částí celkového díla. Ukládá se stavebnímu výboru připravit návrh a zajistit návaznost.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Členové zastupitelstva souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 1030062336/004 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu s názvem „Machová, Ochotská p.č.338/17,kabel NN“ za
podmínek připoložení chráničky pro zásobování další stavební zóny na pozemku parc. č. 487/1 za cenu
1200,- Kč a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Zastupitelstvo se seznámilo s přehledem možných ohrožení v k.ú. obce Machová.
Vzato na vědomí.

9. Mateřská škola Machová
a) Ředitel MŠ Machová předložil ke schválení žádost o souhlas s přijetím darů:
- ve výši 7600,- Kč o Martina Ludvíka za účelem pořízení učebních pomůcek a hraček pro děti.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- ve výši 3000,- Kč od Lubomíra Vrány na nákup učebních pomůcek, hraček a výtvarného materiálu pro děti
v mateřské škole
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) Žádost o schválení pořízení SW-KEO4 pro účetnictví (nový modul – původní účetnictví KEO-W už nebude
aktualizováno) nabídková cena 10.302,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo souhlasí s pořízením programu,
hradit se bude z rezervního fondu z výsledků hospodaření z minulých let.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

10. Kulturní akce
Předseda kulturního výboru Jiří Menšík navrhuje uspořádat 27. 10. 2020 Večer dýňových strašidýlek. Dýně
se rozdají ve sportovním areálu v pátek předem, doma by je zájemci vyřezali a pak by je přinesli ke zvonici.
Výbor odmění nejhezčí dýně. Perníčky od p. Matochové roznese po obci. Nejsou námitky.
11. Požadavky na příspěvky z rozpočtu obce na rok 2021
Na další zasedání v listopadu 2020 je nutné doručit požadavky na rok 2021 za účelem sestavení návrhu
rozpočtu obce Machová na r.2021.
12. Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem a úpravou Střednědobého rozpočtového výhledu obce Machová
na období 2021-2023, který byl schválen.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.9/2020, kterým se upravují příjmy o +26 tis. Kč a
výdaje o částku +23,5 tis. Kč. Rozdíl + 2,5 tis. Kč bude využit k hospodaření v následujícím období.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 člen nehlasoval.

14. Další zasedání Zastupitelstva obce Machová svolá místostarosta dne 22. října 2020 od 17.30 hod,
kde proběhne volba starosty.
Následující zasedání zastupitelstva se bude konat 9. 11. 2020 od 17.30 hod.
V případě potřeby může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

V Machové dne, 13.10.2020

Zapsala: Libuše Zaoralová

Ověřil:

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

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

