V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 16. ledna 2017
1. Starosta zajistil podklady a předložil zastupitelstvu informace pro podání žádosti o dotace od
Zlínského kraje na nové hřiště pro míčové hry ve sportovním areálu. Dotaci můžeme získat až 1
mil. Kč, výdaje na hřiště s umělým trávníkem se předpokládají 3-4 mil.Kč. Zastupitelstvo souhlasí
s podáním žádosti o dotace na projekt „Víceúčelové hřiště v Machové“. Schváleno jednohlasně
(hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
2. Pro zajištění celého výběrového řízení navrhuje starosta jako nejvhodnější nabídku od firmy
IWWAL colnsulting, s.r.o (z Kroměříže). Zastupitelstvo nemá námitek, starosta podepíše smlouvu.
Schváleno jednohlasně.
3. Pro výběrové řízení na dodavatele k projektu „Víceúčelové hřiště v Machové“ byli jmenováni do
výběrové komise 3 členové a 3 náhradníci z obecního zastupitelstva. Schváleno jednohlasně.
4. Starosta zajistí zpracování projektové dokumentace pro potřebné vnitřní úpravy a údržby
v kulturním domě, abychom mohli podat žádosti o dotace (je nutné obnovit: podlahu ve vstupní
chodbě i na celém sále, dveře do sálu, sociální zařízení v prostoru tzv. pekla, vyměnit radiátory,
osvětlení, apod.)
5. Starosta obdržel nákres a rozpočet na čekárny od p. Daňka. Výroba čekáren by měla stát 176
tis.Kč, Doprava materiálu a práce budou následně vyfakturovány dle skutečnosti. Souhlas, zahájit
výrobu. Schváleno jednohlasně.
6. Chybějící část kříže z lokality Na potokách se nedohledala. Místostarosta zkusí oslovit kameníka
ohledně možnosti opravy kříže a usazení na původní místo. Schváleno jednohlasně.
7. Pro zakoupení 2 bezpečnostních fotbalových branek a usazení ochranných sítí pro fotbalové
hřiště ve sportovním areálu byla vybrána firma Stavosport, s.r.o. (z Fryštáku). Nabídková cena je
255,5 tis.Kč (vč.DPH). Schváleno jednohlasně.
8. Brázdil Lukáš zajistil pro dodávku zavlažovacího systému nabídky 2 firem. Doporučuje firmu
Kotěra (z Kroměříže). Po upřesnění požadavků na naše podmínky činí výdaje cca 190 tis.Kč, pokud
dovolí počasí mohli by zabudovat závlahy v únoru-březnu 2017. Souhlas, schváleno jednohlasně.
9. V prosinci 2017 byla navýšena dotace na školství pro MŠ Machová o 45 tis.Kč od Zlínského
kraje. Po předběžném vyúčtování by měl být výsledek hospodaření zisk 72 tis.Kč. Zastupitelstvo
souhlasí s převodem do rezervního fondu. Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
10. Betlém byl pořízen za 15.154 Kč, částečně uhrazen v prosinci 2016 a částečně v lednu 2017.
Betlém tvoří 2 postavy, ozdobné textilie a osvícení, které je možné zapnout dotekem přes sklo.
Bez připomínek.
11. Obec Míškovice předložila návrh Dohody o partnerství za účelem sběru a likvidace
elektroodpadu, komunálního a nebezpečného odpadu. V Míškovicích budou žádat o dotaci na
zřízení sběrného dvora a naši občané zde budou moci dovézt nábytek, pneumatiky, lednice,
televizory, baterie, akumulátory, olejové filtry, atd. . Souhlas, starosta podepíše dohodu.
Schváleno jednohlasně.
12. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 13. února 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
11. Při tříkrálové sbírce se v Machové vybralo celkem 18.997 Kč. Vzato na vědomí.

12. Místostarosta objednal na neděli 5.února 2017 divadelní představení „Pohádka o třech
doktorech“ amatérského souboru z Halenkovic. Začátek v 16.00 hod. Nejsou námitky.
13. Připravované akce zastupitelstva v Machové :
víkend (20.-22.ledna 2017) - dle počasí – prohlížení hvězdné oblohy – ve sportovním areálu
25. února 2017 – vodění medvěda
4. března 2017 – dětský karneval
14. Místostarosta navrhuje vyčistit studnu – pramen v lesíku Slatinky u přehrady. Pro vyčistění by
bylo třeba zajistit el.energii, přístup techniky a pro rozšíření cesty vysekat náletové dřeviny.
Hlasování 6 pro, 0 proti, 6 se zdrželi. Zatím neschváleno.
15. Starosta zajistí informace k žádostem o dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve
Zlíně.
16. Obec Machová se přihlásí do soutěže Vesnice roku 2017 ve Zlínském kraji.
17. Zastupitelstvo projednalo a schválilo odpisový plán na r. 2017. Schváleno jednohlasně.
18. Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 12/2016 za prosinec 2016.
Příjmy +64 tis.Kč, výdaje -1.167 tis.Kč (z toho závazné ukazatele: platy +8 tis.Kč-navýšení tarifů,
dotace do MŠ -15 tis.Kč). Rozdíl +1231 přebytek z rozpočtu – přejde na hospodaření v dalším
období. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
19. Zůstatek na běžném účtu činí k 31.12.2016 celkem 2.199.462,83 Kč. Z toho fond pro vodovody
a kanalizaci činí 377.950,- Kč a dorovnává se o +50,-Kč na 378.000,- Kč celkem. Pro hospodaření
v následujícím období zůstává přebytek: 1.821.462,83 Kč. Vzato na vědomí, schváleno
jednohlasně.
V Machové, dne 18. 1. 2017

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

