V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 12. prosince 2016
1. Starosta přenesl Zastupitelstvu obce Machová další vyjádření p.Matoušové k žádosti o změnu
územního plánu obce.
2. Územní plán se mění na základě požadavků zastupitelstva obce. Po 4 letech musí provést
kontrolu uplatňování našeho ÚPD územní odbor Magistrátu města Zlína (tuto kontrolu již zahájila
pověřená úřednice). Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně (10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
3. Pro zřízení parkoviště v lokalitě „Trávníky“ je nutné současně vyjádření odboru životního
prostředí MMZ. Ohlášení stavby a žádost o územní souhlas budou podány v lednu 2017. Vzato na
vědomí, schváleno jednohlasně.
4. Starosta podá žádost o dotace z Programu obnovy venkova“ od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na projekt „Obnova zvonice v Machové“. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
5. Požadavky na změnu ÚPD z řad zastupitelů nejsou, v současné době se nebude požadovat
změna územního plánu pro obec Machovou. Schváleno jednohlasně.
6. Ředitelka MŠ Machová přednesla zastupitelstvu:
a) Požadavky Mateřské školy Machová na dotace od zřizovatele pro zajištění běžného provozu
v r.2017 – dotace byla schválena dle požadavků ve výši 383 tis.Kč. Schváleno jednohlasně.
b) Dle požadavků krajského hygienika je nutné obnovit úložné skříně v kuchyni, vyměnit povrch na
schodech, ve 2. třídě dokončit vybavení novým nábytkem, apod. Zastupitelstvo schválí pořízení
drobného majetku až po přiznání dotací od Zlínského kraje v březnu 2017. Schváleno jednohlasně.
c) Požádala o souhlas s přijetím darů pro MŠ výtěžek z jarmarku od rodičů 5385 Kč a od f.
Kašpárek 4000 Kč na dopravu dětí do Milotic. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
7. Zastupitelstvo obce projednalo na rok 2017:
Pokyny pro poskytování služeb, odměňování pracovníků, poskytování příspěvků v obci a výpis z
vnitřních směrnic. Schváleno jednohlasně. (Hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
8. Starosta požádá v r. 2017 ještě o další kontejner na plasty a doplní se ještě ke stavebnímu
obvodu od Mysločovic v rámci smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM. Nejsou námitky, schváleno
jednohlasně.
9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky hospodaření v rámci sběru a likvidace odpadů v obci
včetně třídění odpadů a kompostování. Vzato na vědomí.
10. Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v obci Machová, kterou se stanoví poplatek ve výši 550,- Kč na poplatníka za
rok s účinností od 1.1.2017. Schváleno jednohlasně.
11. Starosta předložil ke schválení návrh nové směrnice pro tvorbu a čerpání účelových peněžních
fondů. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem, schváleno jednohlasně.
12. Členům zastupitelstva bylo předloženo předběžného vyúčtování stočného za r. 2016, kde se
předpokládá menší zisk.
a) Bylo rozhodnuto, že do fondu pro obnovu vodovodu a kanalizace bude odveden příděl ve výši
5tis.Kč, v souladu se schváleným Plánem obnovy VaK. Schváleno jednohlasně.

b) Dle kalkulace se stočné na r. 2017 stanovuje ve výši 440,- Kč/rok na osobu produkující v obci
Machová odpadní vody. Schváleno jednohlasně. (Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
13. Zastupitelstvo obce Machová projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Machová a vymezují se
prostory pro volné pobíhání psů, která nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Schváleno jednohlasně.
14. Členové zastupitelstva projednali nařízení vlády, kterým se upravují odměny členům
zastupitelstev obcí a následně schválili změny v odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva
obce Machová s účinností od 1.1.2017. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
15. Zastupitelstvo obce Machová :
a) Projednalo návrh rozpočtu 2017, doplnilo změny a následně schválilo rozpočet na r. 2017 ve
výši :
příjmy 7919,8 tis.Kč, výdaje 7720 tis.Kč, splátky úvěrů 571 tis.Kč, rozdíl -371,2 tis.Kč bude
financován z hospodaření v minulém období. Dále pověřilo účetní, aby dle potřeby provedla
opravy v číslování položek a paragrafů vynucené případnou změnou vyhlášky č. 323/2002 Sb. o
rozpočtové skladbě.
b) Závazným ukazatelem rozpočtu stanovilo výdaje na platy zaměstnanců.
c) Na provoz zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Machová schválilo dotace ve výši 383
tis.Kč, závazným ukazatelem jsou mzdové výdaje včetně odvodů a dotace od zřizovatele.
Vše schváleno jednohlasně.
16. Úpravy rozpočtu 2016
a) Zastupitelstvo projednalo potřeby obce a následně schválilo rozpočtové opatření č.11/2016,
kterým se upravují příjmy 197 tis.Kč a výdaje 76 tis.Kč. Rozdíl 121 tis.Kč bude použit na
hospodaření v následujícím období. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.
b) Zastupitelstvo pověřuje starostu úpravou rozpočtu do konce roku 2016.
17. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 16. ledna 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 13. 12. 2016

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Pavel Kolomazník
člen kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

