V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 22. května 2017
1. Starosta zajistil stavební dozor pro „Víceúčelové hřiště v Machové“ p. Omelku ( 40 tis.Kč)
Nejsou námitky, schváleno jednohlasně (hlasování 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
2. Zastupitelstvo obce Machová zplnomocňuje zástupce Statutárního města Zlína k převzetí 1
akcie společnosti VaK Zlín a.s. od Ministerstva financí ČR. Schváleno jednohlasně.
3. Zastupitelé obdrželi návrh provozního řádu pro pobyt ve sportovním areále. Až bude hřiště
s umělým povrchem dokončeno, bude mít vlastní provozní řád. S návrhem provozního řádu
zastupitelstvo souhlasí, nejsou námitky. Schváleno jednohlasně.
4. Helena Hlaváčková oznámila, že od 1.6.2017 odstupuje z funkce člena Zastupitelstva obce
Machová. Náhradník při volbách nebyl. Vzato na vědomí, souhlas.
5. Hodnotící komise pro Soutěž Vesnice roku 2017 přijede do Machové 8.6.2017 v 10.30 hod. Je
třeba doručit informační letáky do domácností a požádat občany o spolupráci při úklidu obce.
V kulturním domě bude výstavka ručních prací a fotografií. Na OÚ budou vystaveny kroniky,
dokumenty a projekty.
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce:
a) Farnost Mysločovice - příspěvek na farní tábor – souhlas 2000 Kč (hlasování: 7 pro 2000,- Kč, 4
pro 3000,- Kč, 1 se zdržel).
b) Bezplatná linka bezpečí -příspěvek na její provoz -zamítá se (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi
se)
c) Educo Zlín, ranná péče-příspěvek na provoz – zamítá se (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
d) SDH Ludslavice -příspěvek na Klokánek v Kroměříži - kalendář s fotografiemi dětí při hasičiských
soutěžích - souhlas -3.000 Kč (11 pro, 1 proti, 0 zdrželi se).
7. Změna portálu pro zveřejňování výběrových řízení – převod zařídila pracovnice z firmy IWWA
(1,8 tis.Kč), vkládat nabídky bude starosta a bez poplatků. Nejsou námitky, schváleno
jednohlasně.
8. Starosta vyplnil a odeslal žádost Hasičskému sboru Zlín.kraje o dotace na hasičské vozidlo pro
SDH Machová. Vzato na vědomí.
9. Během týdne budou doručeny a umístěny bezpečnostní fotbalové branky a tím je dokončeno
fotbalové hřiště. Vzato na vědomí.
10. Projektant Pavlacký doručil 2 varianty modernizace budovy bývalých šaten (za 10 mil. Kč a za
17 mil. Kč). Podle podmínek dotací bude vybrána jedna z variant. Souhlas, schváleno jednohlasně.
11. Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěry kontroly hospodaření obce Machová za r. 2016,
kterou provedl Ing.Císař počátkem května 2017. V závěru kontroly bylo komentováno: bez
nedostatků, bez porušení rozpočtové kázně a s dluhovou službou: podíl pohledávek na rozpočtu
obce 0,40%, podíl závazků na rozpočtu obce 10,70 % , podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku obce 0%. Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
12. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 19. června 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
13. Den dětí proběhne v Machové dne 25. června 2017 pod kulturním domem – skákací hrad,
poníci, golf, apod. Vzato na vědomí.

14. Kontrola hospodaření v MŠ Machová proběhne v červenci 2017.
15. Firma Stavosport nabízí půjčku s výhodným úrokem. Starosta se pověřuje dohodnout návrh
smlouvy na 1 mil.Kč se splatností 5 let. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
16. Zlínský kraj poslal ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace na „Víceúčelové hřiště
v Machové“ s příspěvkem ve výši 1 mil.Kč. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace i s
podmínkami smlouvy. Starosta se pověřuje, aby smlouvu podepsal a odeslal. Schváleno
jednohlasně.
17. Zástupce Stavosportu potřebuje upřesnit požadovanou tvrdost umělého povrchu.
Zastupitelstvo zvolilo tvrdší povrch pro tenisový sport. Schváleno jednohlasně.
18. Pro vytápění klubovny u KD se spotřebovalo za 209 Kč plynu. Nejsou žádné problémy, nebude
se požadovat úhrada. Schváleno jednohlasně.
19. Zastupitelstvo schválilo v návaznosti na potřeby obce rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým
se upravují příjmy +1015 tis.Kč (z toho 1000 tis.Kč dotace na Víceúčelové hřiště s um.povrchem a
15 tis.Kč příjmy obce běžné), a výdaje +1015 tis.Kč (z toho 1000 tis.Kč dotační výdaje na
Víceúčelové hřiště a 15 tis.Kč ostatní výdaje obce). Financování hospodaření se nemění. Závazné
ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.
20. Starosta navrhuje podat na zasedání Zastupitelstva Zlín.kraje. žádost o bezplatné převedení 4
pozemků parcela č.467/2, parcela č. 467/3 a parcela č. 467/4 -všechny jsou silnice,ostat.plocha,
dále parcela č.465/2-ost.komunikace. Tyto pozemky zasahují do ploch veřejného prostranství
v obci. Zlínský kraj požadoval geometrické zaměření, které provedl Ing. Vítek (3 tis.Kč).
Zastupitelstvo nemá námitky, souhlasí s převodem pozemků do vlastnictví obce Machová.
Schváleno jednohlasně.
21. Architekt Pavlacký nabízí zpracování návrhu na parkové úpravu návsi. Starosta doporučuje
zpracovat pouze náčrtek, zatím žádný projekt. Souhlas, nejsou námitky.

V Machové, dne 23.5.2017

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

