V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 19. června 2017
1. Na zasedání se dostavil nový ředitel MŠ Machová, kterého starosta představil členům zastupitelstva.
Mgr. Vít Mlčoch seznámil přítomné se změnami v provozu MŠ a se svými představami o dalším rozvoji
předškolního vzdělávání. Zastupitelstvo kladně zhodnotilo přístup ředitele a provedené změny ve prospěch
dětí.
2. Starosta informoval přítomné, že ve studni pro zavlažování zelených ploch ve sport.areálu se musí
doplnit filtrační vrstva, aby trysky nenasávaly kal ze dna. Jedna tryska se musí vyměnit; byla úmyslně
poškozena (asi některým z návštěvníků). Průběžně probíhá kontrola a seřizování zavlažovacího systému a
také hnojení trávníku. Vzato na vědomí.
3. V soutěži Vesnice roku 2017 obec Machová obdržela Čestné uznání za likvidaci biologických odpadů a
provoz mobilní kompostárny. Příští rok musí být důkladněji připravena prezentace života v obci. Tyto
materiály se musí připravovat po celý rok. Je nutné zajistit vhodnou osobu pro průběžnou dokumentaci a
natočení krátkých vstupů ze všech akcí, které v obci probíhají. Úkol pro členy zastupitelstva.
4. Smlouva o technickém dozoru na stavbu „Víceúčelové hřiště v Machové“ byla upřesněna a doplněna. Po
projednání byla schválena; starosta se pověřuje podpisem smlouvy. Schváleno jednohlasně (hlasování:
11pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
5. P. Jitka Smith požádala o informaci ohledně realizace nového oplocení sportovního areálu, které bylo
zrušeno. Potřebují zabezpečit psa proti volnému pohybu a zhotovit provizorní oplocení. Zastupitelstvo
schválilo, aby Smithovi využili starší pletivo z obecního skladu. Bez námitek, schváleno jednohlasně.
6. Členové Zastupitelstva obce Machová projednali návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za r. 2016 a
následně schválili:
a) Závěrečný účet obce Machová za r.2016 se závěrem bez výhrad – schváleno jednohlasně
(hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
b) Účetní závěrku obce Machová za r.2016 dle Protokolu o schválení účetní závěrky. Schváleno jednohlasně
(hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
c) Výsledek hospodaření za rok 2016, tj. zisk ve výši 1.644.320,74 Kč. Schváleno jednohlasně (hlasování: 11
pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
7. Žádosti o přehodnocení stanoviska obce k elektrickému vedení:
a) ČEPS Invest, a.s. požádalo o přehodnocení nesouhlasného stanoviska obce k záměru posílit stávají vedení
VN: „V418/818-zdvojení vedení Prosenice-Otrokovice“. A požádali o další stanovisko „V417//817-zdvojení
vedení Otrokovice-Sokolnice“.
Zastupitelstvo obce Machová potvrzuje, že nesouhlasí s návrhem na umístění obou jejich zařízení, protože
v požadované trase se nachází biokoridor a další ekologický záměr - záchytný poldr, které by musely ustoupit
v rámci ochranného pásma. Hlasování o vydání souhlasu: 0 pro, 11 proti, 0 zdrželi se.
b) TRANSENERGY s.r.o. také žádá o přehodnocení nesouhlasu u vyjádření k připravované akci: „ÚTSV498/499-nové vedení Otrokovice-Ladce“.
Zastupitelstvo obce Machová potvrzuje, že nesouhlasí s návrhem na umístění jejich zařízení, protože
v požadované trase se nachází biokoridor a další ekologický záměr-záchytný poldr, které by musely ustoupit
v rámci ochranného pásma. Hlasování o vydání souhlasu: 0 pro, 11 proti, 0 zdrželi se.
8. Starosta zajistí potřebnost umístění sloupů a vedení pro telefonní spojení společnosti Telecom O2, které
jsou hustě rozmístěny po obci a už nejsou užívány pro stanovený původní účel. Ukládá se provést revizi
připojených linek. Je to nutné i v návaznosti na záměr obce provést parkové úpravy na návsi, kde je
umístěno několik sloupů s nevyužívaným drátovým telefonním vedením.
9. P. Kolomazník požádal o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 462/2. Zastupitelstvo zatím
neschválilo prodej pozemku. Žadatel se dostaví na další zasedání a upřesnění jeho záměr.

10. Členové Zastupitelstva obce Machová delegují starostu Františka Klementu na Valnou hromadu
společnosti VaK Zlín, a.s., která se koná 29. června 2017.
11. Starosta informoval, že řízení o přechodu u MŠ probíhá. Přes zimu by se mohlo požádat o dotace. Vzato
na vědomí.
12. V neděli 25. 6. 2017 od 16.00 hod proběhne akce pro děti „Vítání prázdnin“ pod kulturním domem.
13. Cyklotrasa (zpevnění polní cesty do Sazovic) bude realizována až později, upřednostněna je obnova
polních cest a mokrý poldr u kompostárny. Vzato na vědomí. Velmi vhodné by bylo obnovit polní cestu
v lokalitě Korbele na horizontu od Mysločovic směrem k Boří.
14. Starosta předložil návrh smlouvy o zápůjčce 1 mil. Kč od firmy Stavosport (Fryšták). Navrhuje se upravit
splatnost roční jednorázové splátky 200 tis. Kč vždy do 31.července a podmínky pro vrácení celé částky. Po
těchto úpravách se starosta pověřuje podpisem smlouvy. Schváleno jednohlasně.
15. Zastupitelstvo rozhodlo, že se zahájí přípravné práce na obnově budovy šaten a bude se realizovat
varianta s rozšířenou plochou pro sport. Projektant Pavlacký připraví dokumentaci, aby se mohlo zahájit
stavební povolení a od toho odvíjet žádosti o dotace. Schváleno jednohlasně.
16. Starostovi se ukládá zajistit od p. Špendlíka návrhy na vnitřní úpravy v kulturním domě. Je třeba zajistit
návrhy na modernizaci vnitřních prostor. Je teď možnost požádat o dotace.
17. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 17. července 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby starosta
svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
18. U čp. 80 volně pobíhají 2 psi, kteří již po druhé napadli i psa na dvoře Bochezových. Majitelé psů budou
vyzváni dopisem, aby zabezpečili své psy. Zajistí starosta.
19. Zastupitelstvo navrhuje, aby se zřídilo tábořiště u lesíka Slatinky, vybudovala se lávka přes přítok do
přehrady a vyčistil se břeh od náletových dřevin. Schváleno jednohlasně.
20. Místostarosta navrhuje zrušení výboru pro mládež. Do kulturní ho výboru se doplňuje členka Martina
Šidlíková a do výboru pro školství se doplňuje členka Bc. Irma Hanáková. Schváleno jednohlasně.
21. Zastupitelé projednali návrh na úpravu rozpočtu dle potřeb obce Machová. Po jeho doplnění bylo
schváleno rozpočtové opatření č. 5/2017, kterým se upravují výdaje, některé se navyšují jiné se krátí.
Financování rozpočtu se nemění. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 21.6.2017

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

