V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 17. července 2017
1. Na zasedání se dostavil Zdeněk Mikoška, aby projednal možnosti připojení stavební parcely
č.272/1 na veřejnou kanalizaci u hlavní cesty anebo jiný způsob likvidace odpadních vod.
Zastupitelstvo rozhodlo, že bude nejdříve provedeno šetření na místě spolu s majiteli dotčených
pozemků.
2. Zástupce f. ZEMET žádá o napojení sociálního zařízení a dílny na veřejnou kanalizaci u Letné.
Zastupitelstvo souhlasí s napojením.Schváleno jednohlasně.(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.)
3. P. Kolomazník požádal o prodej malé části obecního pozemku parc. č. 462/2 a p. Vaňharová
také žádá o odkoupení určité části uvedené obecní parcely před domem čp.38. Po upřesnění obou
požadavků p. Vaňharová odstoupila od své žádosti. Zastupitelstvo schválilo k prodeji malou část
parcely č.462/2 a vyhlašuje tímto záměr prodeje vyznačené části obecního pozemku.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 zdrželi se.
4. Provoz MŠ Machová
a) Ředitel Mgr. Mlčoch požádal zastupitelstvo o vyjádření stanoviska k pořízení majetku a
úpravám.
Po diskuzi zastupitelé schválili zakoupení nerez regálu a pracovního stolu do kuchyně (42 tis.Kč),
výměnu kuchyňských sporáků, pořízení koberce do třídy v přízemí a doplnění dětských židlí do
jídelny, výmalbu 2. třídy pro předškoláky a ložničky, doplnění učebních pomůcek pro předškoláky,
zamykatelné šatní skříně pro zaměstnance a dřez do sklepa na mytí brambor. Schválený
dlouhodobý majetek bude pořizován postupně.
b) Pro správný výkon funkce ředitele předškolního zařízení bylo doporučeno z odboru školství, aby
p. Mlčoch absolvoval 13 denní odborný kurz -pravidelně každý 2. pátek po celý den (cena 6 tis.Kč).
Zastupitelstvo nemá námitek.
c) Rozpočet bude upraven až v případě potřeby doplnění financí na provoz od zřizovatele.
Příspěvková organizace má zatím dostatek finančních prostředků a může čerpat rezervní fond ze
zlepšeného výsledku z minulých období a fond z darů.
Všechny body byly schváleny jednohlasně (10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
5. Starosta informoval přítomné členy zastupitelstva o úpravě a následném podpisu Smlouvy o
zápůjčce finančních prostředků se společností Stavosport. Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez
připomínek.
6. MMZ, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad) dokončil řízení a vydal Územní
souhlas pro přechod pro chodce u mateřské školy a byl vydán Souhlas s provedením ohlášené
stavební úpravy. Stavba by měla být provedena anebo zahájena do 1 roku od doručení souhlasu.
Vzato na vědomí, zkusí se požádat o dotace.
7. Ve sportovním areálu probíhá výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Je nutné
zakázat jízdu na kolech po zelených i ostatních plochách a také vstup se psy. Pro cyklisty zde
budou umístěny stojany na kola. Schváleno jednohlasně.
8. Starosta zajistil 2 nabídky na výkopové práce a dovoz betonového recyklátu pro parkoviště na
Trávníkách. Je třeba ještě zajistit ostatní stavební práce. Nabídky budou ještě upřesněny. Souhlas
s postupem starosty.
9. Místní organizace se zúčastní úpravy prostor pro tábořiště u přehrady. Předpokládá se
zhotovení pevné lávky přes potok a vyčistění plochy od náletových dřevin. Schváleno jednohlasně.

10. Akce pro děti Ukončení prázdnin se bude konat v sobotu 2. září 2017 ve sport. areálu od 16.
hod.
11. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 14. srpna 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
12. Oslavy svátku Sv. Michala proběhnou 1. října 2017, obcí projde ráno dechová hudba, a v 10.30
hod slavnostní mše svatá u zvonice.
13. Zastupitelé projednali návrhy na úpravu rozpočtu dle potřeb obce Machová:
a) Rozpočtovým opatřením č. 6/2017 se převádí pouze výdaje mezi paragrafy (ve výši + – 3 tis.Kč),
rozdíl je 0 Kč a financování rozpočtu se nemění. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno
jednohlasně.
b) Podle potřeb obce byl předložen návrh na další úpravy rozpočtu. Návrh byl projednán a
doplněn. Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se upravují příjmy (+39
tis.Kč) a výdaje(+177 tis.Kč), rozdíl je -138 tis.Kč. Financování rozpočtu bylo doplněno o zápůjčku 1
mil. Kč. Celkový rozdíl ve financování je 862 tis.Kč, přebytek bude využit pro hospodaření
v následujícím období. Schváleno jednohlasně.
14. V návaznosti na přijetí půjčky projednalo zastupitelstvo návrh nového Střednědobého
rozpočtového výhledu na období 2018-2020, který byl upraven o 150 tis.Kč (vratka dotace na
technickou infrastrukturu). Po doplnění byl schválen jednohlasně.
15. Hanáková Irma žádá o souhlas s příspěvkem na narozené občánky na 2 děti rodiny
Černohousové, která bydlela přechodně v Olomouci a stěhují se do Machové. Nejsou námitky,
schváleno jednohlasně.
16. Starosta předložil zastupitelstvu poslední znění Pachtovní smlouvy se společností ZEMET
s.r.o.(Tečovice), kde je stanovena roční výpovědní lhůta. Starostovi se ukládá, požádat o vyjmutí
ze smlouvy polní cesty: parcela č.600 a parcela č.605 (o výměře celkem 10048 m 2). Schváleno
jednohlasně.
17. Starosta z Mysločovic svolal na 2.8.2017 schůzku se členy zastupitelstva okolních obcí ohledně
financování základní školy v Mysločovicích. František Klementa vyzývá obecní zastupitele, aby se
podle svých možností zúčastnili, je to důležité. Vzato na vědomí.
18. Žádost o dotace na požární vozidlo byla obci Machová zamítnuta. Obec požádá na příští rok
Ministerstvo vnitra znovu. Vzato na vědomí bez námitek.

V Machové, dne 19.7.2017

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

