Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 25. ledna 2021
1. Ověřovateli zápisu jsou Ing. Vladimír Velísek, Ing. Jan Haas a zapisovatelem je Libuše Zaoralová.
Vzato na vědomí.
2. Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení program 27. zasedání Zastupitelstva obce Machová, který
se doplňuje o body:
- Schválení smlouvy o bezplatném převzetí komunikace a kanalizace (lokalita Čtvrtě)
- Schválení odpisového plánu na r.2021
- Plnění rozpočtu MŠ
Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
3. Mgr. Vít Mlčoch, ředitel MŠ Machová:
a) informoval zastupitelstvo o závěrech kontroly provedené Českou školní inspekcí (Zlínským
inspektorátem), nebylo zjištěno závažných závad. Vzato na vědomí.
b) Přednesl zastupitelstvu důvodovou zprávu k přečerpání závazného ukazatele rozpočtu a předložil ke
schválení úpravu rozpočtu (plánu nákladů a výnosů) na r. 2020 v návaznosti na zvýšení přijatých dotací na
školství prostřednictvím Zlínského kraje, které byly vyčerpány na stanovený účel. Nejsou námitky.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
4. Zastupitelstvo projednalo žádost o prominutí nájmu za provoz klubu, který byl v prosinci opět uzavřen
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a na mimořádná opatření vlády ohledně šíření nákazy COVID.
Zastupitelé posoudili žádost a souhlasí s prominutím nájmu od 1. 12. 2020 až do odvolání mimořádných
opatření v zájmu podpory obyvatel a místních podnikatelů.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
5. Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění vjezdu k domku č.e.1 přes obecní parcely. Starosta přednesl
návrh odpovědi, tj. souhlas za podmínek: na vlastní náklady žadatele, z rozebíratelného materiálu, šířka
maximálně 3 m, a dále se požaduje ponechat výšku obrubníku v původním stavu. Starosta odešle souhlas
včetně podmínek.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
6. Starosta seznámil přítomné s výsledkem Výběrového řízení konaného 22. 1. 2021 na projekt:
Intenzifikace KČOV 800 EO a vybudování kanalizace větev „C“
a) Ve výběrovém řízení bylo vyhodnoceno následující pořadí:
1. TUFÍR spol. s.r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718
2. Vodohospodářské stavby Javorník – CZ. s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ:26229455
3. QANTUM a.s. Vyškov – Nouzka, Brněnská 122/212, 682 01, IČ: 25307762
b) Zastupitelstvo nemá námitek, souhlasí se závěrem výběrové komise a schvaluje výběr nejvhodnější
nabídky dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a souhlasí se zhotovitelem firmou TUFÍR spol s. r.o
(Na Drahách 881, 686 04 Kunovice) s nabídkovou cenou 3 898 704,89 bez DPH (tj. 4.717.432,92 Kč včetně
DPH).
Vše schváleno jednohlasně. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

7. Starosta oznámil výsledek výběrového řízení konaného 22. 1. 2021 na projekt:
„Rekonstrukce zdroje a topné soustavy v 1 PP nastavení TV ventilů v objektu Mateřská škola, Machová
68“.
a) Ve výběrovém řízení bylo vyhodnoceno následující pořadí:
1. ZLÍNTERM spol. s.r.o., nám. 3. května 38, 765 02 Otrokovice
b) Zastupitelstvo nemá námitek a souhlasí s výběrem dodavatele na výše uvedený projekt firma :
ZLÍNTERM spol. s.r.o., nám. 3. května 38, 765 02 Otrokovice, s nabídkovou cenou 663,365,42 Kč bez DPH
(tj. 802.672,16 Kč včetně DPH).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

8. Místostarosta ing. Jan Haas byl jmenován místopředsedou krizového štábu obce Machová – vzato na
vědomí.
9. Zastupitelstvo bylo seznámeno se směrnici pro poskytování stravného pro zaměstnance z rozpočtu obce
Machová ve výši 50,- Kč za 1 stanovenou směnu, ve které se dle návrhu projednaného v prosinci 2020,
příspěvek na stravné poskytuje i uvolněným členům zastupitelstva. Směrnice byla vypracována na základě
předpisů schválených před koncem roku 2020 s účinností od 1. 1. 2021.
Nejsou námitky - vzato na vědomí.
10. Členové zastupitelstva se seznámili s návrhem Darovací smlouvy o převodu nemovitosti parcela č. 96/2
o výměře 2361 m2 zapsanou na listu vlastnictví 247 v k.ú. Machová. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy s podmínkou, že MVDr. Václavík dodá projektovou dokumentaci, stavební povolení,
kolaudační souhlas včetně skutečného zaměření a vydaných vyjádření při podpisu smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
11. Členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu inženýrské sítě
(kanalizace) obci Machová. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s podmínkou, že MVDr.
Václavík dodá projektovou dokumentaci, stavební povolení, kolaudační souhlas včetně skutečného
zaměření a vydaných prohlášení k přípojkám na kanalizaci k rodinným domům při podpisu smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 zdrželi se.
12. Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce Machová
a) Centrum služeb postiženým Zlín žádá o příspěvek- po upřesnění se navrhuje dar ve výši 4000,- Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Pěvecký soubor KALINKA, která je pod záštitou obce Babice, žádá příspěvek na vydání CD s jejich
produkcí - navrhuje se dar 2000,- Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
13. Na OÚ Machová byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci rodinného domu na parc.
č. 96/11, a k přípojkám. Obec se vyjádři pouze jako vlastník sousední parcely.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
14. Zastupitelstvo projednalo návrhy na pořízení mulčovače. Na zasedání v únoru budou upřesněny další
informace a nabídky. Vzato na vědomí.
15. Zastupitelstvo projednalo a schválilo odpisový plán na rok 2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
16. Úpravy rozpočtu - prosinec 2020
Zastupitelstvo projednalo předloženou úpravu rozpočtu za prosinec 2020 a následně schválilo rozpočtové
opatření č. 13/2020, kterým se navyšují příjmy o 83 tis. Kč a výdaje o 1 tis. Kč. Rozdíl je +82 tis. Kč a bude
sloužit k hospodaření obce v následujícím období.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

17. Účetní předložila zastupitelstvu vyúčtování stočného za r. 2020, tj. přebytek výnosů ve výši 71.912,90
Kč v rámci likvidace odpadních vod. V návaznosti na plán obnovy vodovodů a kanalizace zastupitelstvo
schválilo příděl do fondu vodovodu a kanalizace v roce 2020 na obnovu sítí v následující výši :
10.000 Kč na obnovu vodovodu (z nájmu za provozování vodovodu) a 71.913,- Kč na obnovu kanalizace (tj.
přebytek ze stočného).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

18. Stav BÚ k 31.12.2020 - zůstatek financí k hospodaření v roce 2021
Stav finanční prostředků k 31. 12. 2020 je ve výši 9.217.376,22 Kč, z toho je 444.847,81 Kč stav fondu VaK
po schváleném navýšení o 81.913,- Kč.
Závěr: Pro financování a hospodaření v roce 2021 může být schválen schodek rozpočtu až do výše
8.772.528,41 Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
19. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu rozpočtu, který byl doplněn a následně schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2021, kterým se navyšují příjmy o 13 tis. Kč a výdaje o 305 tis. Kč. Rozdíl je -292 tis. Kč a
financován bude z hospodaření obce v minulém období.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

20. Další zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 15. února 2021 od 17:30 hod. V případě potřeby
může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

V Machové, dne 27.1.2021

Zapsala: Libuše Zaoralová

------------------------------------Josef Benek
starosta
Ověřili:

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

-------------------------------------Ing. Jan Haas
místostarosta

