V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 24. října 2016
1. Zastupitelstvo obce Machová se dohodlo se žadatelkou o změnu ploch v územním plánu obce
Machová p.Matoušovou ohledně plánované výstavby na pozemku parc.č. 338/5. Žadatelka ve
spolupráci s Magistrátem města Zlína, odborem územního plánování, zjistí možnosti výstavby dle
požadavků zastupitelstva z důvodu převedení ploch bývalého zahradnictví na plochy pro bytovou
výstavbu s občanskou vybaveností. Následně proběhne schůzka starosty s p. Matoušovou na
odboru územního plánování ve Zlíně. Po vzájemném odsouhlasení bude uzavřena závěrečná
dohoda, na jejímž základě bude ukončeno soudní řízení. Schváleno jednohlasně. (Hlasování: 13
pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s možnými riziky ohrožení obce, popřípadě ORP Zlín. Následně
schválilo Krizový plán obce Machová a členy krizového štábu, kteří byli seznámeni s obsahem
činností, dokumentací a jejich povinnostmi. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
3. Starosta zakoupil 14 ks stromků (lípy) pro výsadbu u silnice 2. třídy ve sportovním areálu.
4. Starosta předložil zastupitelstvu 3 nabídky na vyčistění 3 studní u sportovního areálu. Jako
nejvhodnější byla vybrána firma STUDNA NA KLÍČ (sídlo ve Zlíně) s celkovou cenou prací 21.030 Kč
(včetně DPH). Schváleno jednohlasně.
5. Starosta upřesní a doplní návrhy včetně předběžného rozpočtu na přístřešek u vchodu do
kulturního domu, na parkoviště v lokalitě tzv.Trávníky a na obnovu čekáren. Schváleno
jednohlasně (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
6. Starosta seznámil přítomné s plánem inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce
Machová k 31.12.2016. Členové inventarizační komise byli doplněni a před zahájením
inventarizace proškoleni.
7. Dne 27. a 28. října 2016 bude v době Dýňových strašidýlek vypnuto veřejné osvětlení od 18.00
do 20.00 hod.
8. Beseda s důchodci se bude konat 12. listopadu 2016 od 15.00 hodin.
9. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 21. listopadu 2016 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
10. Další společenské akce v Machové:
19.listopadu 2016- Vánoční tvoření – od 15.00 hod v kulturním domě
10.prosince 2016 – Vánoční besídka – od 15.00 hod v kulturním domě
18.prosince 2016 – Rozsvícení Vánočního stromu – od 18.00 hod u zvonice na návsi.
11. Zastupitelstvo schválilo v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 9/2016, kterým
se upravují příjmy -90 tis.Kč a výdaje +33tis.Kč; rozdíl -123 tis.Kč bude financován z hospodaření
z minulých období. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.
12. Starosta nechá zpracovat projekt na obnovu výsadby na návsi, aby se mohlo případně
požádat o dotace, protože stávající stromy jsou přerostlé a hrozí nebezpečí vyvrácení. Schváleno
jednohlasně.

13. V Mateřské škole proběhla kontrola hospodaření. Dle právních předpisů byly zvýšeny platy
zaměstnancům ve školství a navýšeny dotace na platy. Dle výhledových rozborů by měla dotace
od zřizovatele vystačit ve výši 290 tis.Kč a nemusí se navyšovat. Vzato na vědomí.
14. Žádosti o dotace:
a) TJ Sokol Mysločovice – návrh dotace 3000 Kč- schválena jednohlasně.
b) Pečovatelská služba Kroměříž –návrh dotace 5000 Kč - schválena jednohlasně.
15. Do 31.12.2016 musí být provedeny kontroly technické způsobilosti u všech kotlů na tuhá
paliva. Informace jsou na úřední desce i na webových stránkách obce Machová.
V Machové, dne 25. 10. 2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

