V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 25. listopadu 2016
1. Starosta informoval Zastupitelstvo obce Machová, že p. Matoušová podala odvolání
k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve věci změny územního plánu. Vzato na vědomí.
2. Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby předložili návrhy na aktualizaci Územního plánu obce
Machová, který musí být do 5 let aktualizován a nově pořízen a musí proběhnout výběrové řízení
na projektanta pro obec Machovou. Starostovi se ukládá zajistit podrobné informace k novému
ÚPD a také na možnost požádat o dotace na pořízení ÚPD.
Schváleno jednohlasně (hlasování: 11pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
3. V rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Machová byla navržena společná opatření.
Zastupitelstvo souhlasí s realizací poldru Ochranná nádrž SN1 (pod kompostárnou) a starosta
zajistí informace o dalších možnostech pro podání žádosti na Pozemkový úřad Zlín. Schváleno
jednohlasně.
4. Pro zahájení stavby parkoviště „Trávníky“ starosta zajistí podání ohlášení stavby na stavební
úřad MMZl. Realizace investiční akce proběhne až v r. 2017. Schváleno jednohlasně.
5. Zaměstnanci obce doplnili chybějící krytí v čekárnách a tyto jsou na zimu opraveny. Vzato na
vědomí bez připomínek.
6. Vánoční besídka v kulturním domě v Machové se bude konat 10. prosince 2016 od 16.00 hod.
Je třeba zakoupit 2 vánoční stojany pro výzdobu sálu. Rozsvícení Vánočního stromu u zvonice se
uskuteční 18. prosince 2016 od 18.00 hod. Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
7. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 12. prosince 2016 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
8. Účetní navrhuje předčasně splatit nízký úvěr na zateplení OÚ ve výši 274,4 tis.Kč a tím se ušetří
33 tis.Kč za úroky a poplatky bance. Starosta nechal hlasovat: 5 proti, 1 se zdržel, 5 pro. Není
nadpoloviční většina, úvěr se nebude předčasně splácet.
9. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2019. Nejsou námitky,
schváleno jednohlasně.
10. Zastupitelstvo schválilo v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 10/2016, kterým
se upravují příjmy +68 tis.Kč a výdaje +8 tis.Kč; rozdíl +60 tis.Kč bude sloužit k hospodaření
v následujícím období. Výše závazných ukazatelů se nezměnila, pouze došlo k převodu mezi
paragrafy (oddíly). Schváleno jednohlasně.
11. Schválení dotací z rozpočtu obce Machová na r. 2017
a) SDH Machová
-žádá o příspěvek na hudbu při oslavách 90.výročí založení SDH Machová, které se budou konat
6.května 2017. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 30 tis.Kč. Schváleno jednohlasně.
b) ZŠ Mysločovice
- žádá o příspěvek na plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníků – 25,2 tis.Kč – schváleno jednohlasně.

c) Obec Mysločovice (na ZŠ a hřbitov)
-předběžně byl stanoven příspěvek na mimoškolní činnost v ZŠ Mysločovice: na jídelnu (48 tis.Kč)
a na družinu (66 tis.Kč) dle počtu machovských žáků (tj. celkem 114 tis.Kč)
- rozpočet na hřbitov bude ještě upřesněn po uzavření smluv (v r. 2016 činil 23,7 tis.Kč)
Požadavky obce Mysločovice byly vzaty na vědomí, schváleno jednohlasně.
d) MŠ Machová - na provoz
- po sestavení předběžného plánu nákladů a výnosů v MŠ Machová se předpokládá dotace od
zřizovatele ve výši 383 tis.Kč, požadavky na investice budou schváleny až po upřesnění dotací na
školství od Zlín. kraje. Vzato na vědomí.
12. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desku. Zastupitelé byli seznámeni s požadavky na
výdaje potřebné pro investiční akce, činnost výborů a místních organizací a ostatních. Na zasedání
v prosinci 2016 bude rozpočet upřesněn, projednán a schválen. Vzato na vědomí.
13. Starosta zajistil vyčistění 3 studní u sportovního areálu; práce budou provedeny ještě před
koncem letošního roku. Vzato na vědomí.
14. Zastupitelstvo projednalo zprávu o závěrech z fyzických inventur a schválilo vyřazení majetku
dle návrhů inventárních komisí. Doporučuje se ještě pořídit 5 ks odpadkových košů pro veřejné
prostranství. Zajistí starosta. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 29. 11. 2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

