Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 14. prosince 2020
1. Ověřovateli zápisu jsou Ing. Vladimír Velísek a Jiří Menšík, zapisovatelem je Libuše Zaoralová.
Vzato na vědomí.
2. Místostarosta předložil zastupitelstvu ke schválení program 26. zasedání Zastupitelstva obce
Machová, který se doplňuje o body:
- Schválení kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 680/2 (chodník do Mysločovic)
- Schválení členského příspěvku na r. 2020 - DSO Mikroregion Žídelná
Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

3. Volba starosty a místostarosty
a) Místostarosta nechal hlasovat o způsobu volby: veřejným hlasováním.
Hlasování: 8 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Závěr: Veřejné hlasování bylo schváleno.
b) Místostarosta nechal hlasovat o volbě kandidáta do funkce uvolněného starosty: Josefa Benka
Hlasování: 7 pro, 3 proti, 0 se zdrželi
Závěr: pro výkon funkce uvolněného starosty byl zvolen Josef Benek.
c) Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu Ing. Jana Haase do funkce neuvolněného místostarosty
Hlasování: 7 pro, 3 proti, 0 se zdrželi
Závěr: Ing. Jan Haas byl zvolen do funkce neuvolněného místostarosty.

4. Stanovení odměny a dispoziční oprávnění
a) Nově zvolenému místostarostovi byla navržena měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného
místostarosty a předsedy výboru stavebního, dopravního a pro životní prostředí ve výši 15 000 Kč
s účinností od 14.12.2020.
Hlasování: 7 pro, 3 proti, 0 se zdrželi
b) Nově zvolený starosta p. Josef Benek přednesl zastupitelstvu upravené dispoziční oprávnění a
zodpovědnost jednotlivých osob v souvislosti s volbou starosty a místostarosty a v návaznosti na
předpisy o finanční kontrole s účinností od 14.12.2020.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
5. Stavební výbor projednal a předkládá zastupitelstvu ke schválení žádost o souhlas se zřízením
vodovodní přípojky pro stavbu RD na pozemku parc.č. 348/6. Přípojka se nachází na obecním
pozemku parc.č. 487/1, zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
6. Za účelem údržby podlahy v sálu kulturního domu byla doporučena ke schválení nabídka od p.
Žíly, který provedl prohlídku na místě a nabídl cenu 80.730,- Kč. U vstupních dveří je třeba vytvořit
čistící zónu (např. pořídit vhodný koberec).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
7. Starosta Josef Benek předložil ke schválení návrh Kupní smlouvy č. 3/2020 od majitele
Římskokatolické farnosti Mysločovice na prodej pozemku parc.č. 680/2. Celková výměra parcely č.
680/2 je 1402 m2, navržená kupní cena činí 38.600,-Kč za pozemek, obec uhradí další náklady 3000,-

Kč za znalecký posudek a 2000,-Kč návrh na vklad do katastru nemovitostí (celková pořizovací cena
je 43.600,- Kč). Úhrada bude provedena do 10 dnů po podpisu smlouvy oběma stranami.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy; starostu pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
8. DSO Mikroregion Žídelná zaslali vyúčtování členských příspěvků za r. 2020 ve výši 15,-Kč/1
občana s trvalým pobytem, tj. 10.050,- Kč celkem s úhradou v prosinci 2020. Nejsou námitky,
schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
9. Starosta předložil ke schválení žádost o souhlas se stavebním záměrem a s připojením na
kanalizaci pro RD na pozemku parc.č. 82. Zastupitelstvo souhlasí se stavebním záměrem (přípojky
budou realizovány na obecních pozemcích parc.č.464/4 a parc.č.467/2) a s napojením na veřejnou
kanalizaci s podmínkami obce a dále, že chodníky budou uvedeny do původního stavu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
10 Členové zastupitelstva byli seznámeni se závěry provedených fyzických inventur majetku obce
Machová. Zastupitelstvo schválilo:
-provedení evidenčních změn a přesunů,
-vyřazení majetku dle návrhu inventárních komisí,
-nadbytečné zásoby budou nabídnuty k prodeji, neprodejné kusy budou následně vyřazeny.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
11.Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v obci Machová, kterou se s účinností od 1.1.2021 stanoví tento místní
poplatek ve výši 540,- Kč na poplatníka za rok.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
12. Likvidace odpadních vod
a) Dle předběžného porovnání provozních nákladů na likvidaci odpadních vod a výnosů ze stočného
se předpokládá:
-že budou za r. 2020 výnosy vyšší než náklady
-navrhuje se, aby přebytek ze stočného cca 73 tis. Kč byl převeden do fondu na obnovu VaK.
-stejně tak bude do fondu na obnovu VaK převeden výnos za nájem za provozování vodovodů ve
výši 10 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo návrh na tvorbu účelového peněžního fondu na vodovody a kanalizace.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Dle kalkulace nákladů zastupitelstvo schválilo na rok 2021, že cena stočného se stanoví ve výši
13,89 Kč/ m3 (tj. 500,- Kč/osobu za rok produkující odpadní vody v obci Machová; při stanovené
roční produkci odpadních vod 36 m3 na 1 osobu).
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
c) Ing. Táňa Vítková Ph.D. navrhuje, aby se Plán obnovy vodovodů a kanalizace pro obec Machovou
aktualizoval až v r. 2021, protože doposud nebyly upřesněny právní předpisy k tvorbě rezervy a
jejího čerpání. Stávající plán obnovy je stále platný a nebude se zatím aktualizovat. Vzato na vědomí.
13. Starosta seznámil přítomné s pokyny na rok 2021:
a) Ceny za služby
Zastupitelstvo projednalo návrh a schválilo, že na rok 2021 se ceny za služby nemění.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

b) Návrh stravného pro zaměstnance
Zastupitelstvo projednalo návrh na zavedení stravného pro zaměstnance obce včetně podmínek
jeho poskytování. Jedná se o paušál ve výši 50,-Kč/den od r.2021.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
c) Zastupitelé byli seznámeni s výpisem ze směrnic ohledně základních postupů při poskytování
příspěvků obyvatelům (vítání, jubilanti, lyžařský výcvik), při nakládání s majetkem a postupů
v účetnictví a v rozpočtovém procesu. Směrnice a pokyny se nemění, zůstávají v platnosti. Vzato
na vědomí.
14. Zastupitelstvo projednalo žádost o vyjmutí obecního pozemku parcela č.697 (cesta
k Sýkorníku) z Dohody o dočasném užívání pozemku. Nejsou námitky; starosta se pověřuje
vypracováním Dodatku č.1 o ukončení bezplatného užívání pozemku parc.č.697 (2590 m2),
užívání parcely č. 844 (3206 m2) zůstává v platnosti.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
15. Starosta předložil žádosti o dotace a příspěvky pro soubor Kalinka (z Babic) a pro Centrum
služeb a podpory Zlín. Pro rozhodnutí o poskytnutí příspěvku starosta upřesní informace, bude
projednáno na dalším zasedání. Vzato na vědomí.
16. Zastupitelstvo projednalo závěr výběrového řízení a souhlasí s přijetím nové účetní obce
Machová od 1.dubna 2021. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
17. Starosta informoval přítomné, že proběhla kontrola České školní inspekce v MŠ Machová –
nebyly připomínky ani závady, vedení předškolního zařízení bylo kladně hodnoceno je na vysoké
úrovni. Vzato na vědomí.
18. Rozpočtové opatření
a) Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu rozpočtu, který byl doplněn a následně schválilo
rozpočtové opatření č. 12/2020, kterým se navyšují příjmy o 358 tis. Kč a výdaje o 30,5 tis. Kč. Rozdíl
je +327,5 tis. Kč a bude sloužit k hospodaření obce v následujícím období.
b) ) Starosta se pověřuje úpravou rozpočtu do konce roku 2020.
Vše schváleno jednohlasně - Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
19. Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ
Machová:
a) Zastupitelstvo projednalo požadavek na schválení poskytování příspěvku do FKSP v předepsané
výši 2 % z doplatku od zřizovatele do mezd za školní jídelnu (z důvodů nízké částky a velmi
náročné administrativy), který bude využit na stravné.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
b) Zastupitelstvo neměli připomínky k závěrům z provedené kontroly. Vzato na vědomí.
20. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Střednědobý výhled MŠ Machová na období 2022-2023.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
21. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) MŠ Machová na rok 2021 a
následně schválilo:
a) pořízení majetku ve výši 12 tis.Kč (tiskárna a router)
b) dotace od zřizovatele na zajištění provozu ve výši 114 tis. Kč
c) závazným ukazatelem zůstává celková výše dotace na provoz a celkové náklady na mzdy včetně
odvodů.
Vše schváleno hlasováním: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

22. Rozpočet obce Machová na r.2021:
a) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na r.2021, který byl na zasedání upraven o další
změny a skutečnosti. Závěrem byly schváleny příjmy 8734,6 tis.Kč, výdaje 12664,2 tis.Kč, rozdíl
3.929,6 tis.Kč + splátky úvěrů 781 tis.Kč; financování celkem 4710,6 tis.Kč. Rozpočet byl schválen
jako schodkový a jeho financování ve výši 4710,6 tis.Kč bude zajištěno z hospodaření obce
z minulého období. (Schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžném účtu).
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
b) Závaznými ukazateli rozpočtu 2021 byly stanoveny celkové výdaje na jednotlivé paragrafy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
23. Další zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 25. ledna 2021 od 17:30 hod. V případě
potřeby může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

V Machové, dne 15.12.2020
------------------------------------Josef Benek
starosta
Zapsala: Libuše Zaoralová

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

Ověřili:

--------------------------------Jiří Menšík
člen kontrolního výboru

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

