V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 16. října 2017
1. Starosta zjistí podrobné informace k prodloužení kanalizace „Záhumenice“ a pak svolá schůzku
všech dotčených osob, aby se upřesnil postup uvedené stavby. Schváleno jednohlasně. (Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.)
2. Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej částí z obecních pozemků parc.č. 339/13, 339/30, 514/2
-celková výměra 118 m2. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem z důvodu vedení veřejné kanalizace
v blízkosti požadovaných ploch. Zastupitelé nemají žádné námitky proti smluvně dohodnutému
užívání a schválili, aby dotčené části obecní pozemků včetně jejich oplocení byly užívány dlouhodobě
i nadále a za stanovenou úplatu, tj. v souladu již v minulosti uzavřenou smlouvou. (Hlasování: 7 pro,
2 proti, 2 se zdrželi.)
3. Členové obecního zastupitelstva projednali žádost o prodej části obecního pozemku parcela
č.462/2 (označena dle geometrického plánu jako parc. č.462/7) o výměře 19 m 2. Po projednání
žádosti schválilo záměr prodeje uvedené části obecního pozemku. (Hlasování: 8 pro, 1 proti, 2 se
zdrželi.)
4. Členové obecního zastupitelstva projednali žádost o prodej části obecního pozemku parcela
č.462/2 o výměře cca 38 m2 podél rodinného domu čp.38. Po projednání žádosti zastupitelstvo
hlasovalo o záměru prodeje uvedené části obecního pozemku. (Hlasování: 6 pro, 3 proti, 2 se zdrželi.)
Záměr prodeje nebyl schválen.
5. Členové Zastupitelstva obce Machová mají připomínky ke zveřejněné Zprávě o uplatňování
územního plánu za uplynulé období 2013-2017 a to v části C (v bodech E1 a E19) ohledně stanovisek
k plánovaným stavbám vedení vysokého napětí a zřízení jejich ochranných pásem. Hlasování o
schválení zprávy: 0 pro, 10 proti, 1 se zdržel – Zpráva nebyla schválena.
6. Starosta předložil cenovou nabídku na technický dozor od ing. Kašparové k zajištění odborného
zástupce pro provozování kanalizace a ČOV za obec Machovou. Od 2018 musí být splněna podmínka
odborné způsobilosti v oboru vodovodů a kanalizací. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Schváleno jednohlasně.
7. Kořenová čistírna odpadních vod
a) Pro modernizaci kořenové čistírny odpadních vod (ČOV) se doporučuje, aby proběhla exkurze do
Dražovic dne 3.listopadu 2017. Souhlas, nejsou námitky.
b) Starosta navázal jednání za účelem zpracování projektu modernizace kořenové ČOV. Na jeho
základě bude možné požádat o dotace SFŽP. Je nutné připravit podklady pro výzvu, která končí v
polovině ledna 2018. Souhlas s postupem, schváleno jednohlasně. (Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0
zdrželi se)
8. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo bezúplatný převod pozemků v k. ú. Machová z vlastnictví
Zlínského kraje do vlastnictví obce Machová. Jedná se o parcely č. 465/2, 467/2, 467/3, 467/4 všechny parcely jsou vedeny v katastru jako ostatní plochy. Zastupitelstvo obce schválilo nabytí výše
uvedených pozemků v k.ú. Machová do vlastnictví obce Machová. Schváleno jednohlasně.
(Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.)
9. Obec Mysločovice předložila návrh smlouvy k zajištění náhradního stravování pro děti ZŠ
Mysločovice. Není zde uvedeno datum ukončení smlouvy, což bylo požadováno na schůzce všech
zastupitelů v Mysločovicích. Hlasování o uzavření smlouvy: 0 pro, 10 proti, 0 zdrželi se.
Zastupitelstvo neschválilo uzavření smlouvy.

10. Starosta zajistil úpravu pojistné smlouvy na sportovní areál dle požadavků zastupitelstva.
Pojištění se bude hradit ve výši 2,5 tis.Kč. Podmínky pro pojištění sportovního areálu byly schváleny.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
11. Starosta přednesl návrh akcí zařazených v rámci veřejných opatření z Komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Machová obce Machová do projektu pro podání žádosti o dotace (informace ze schůzky
výboru ve věci projektové dokumentace).
12. Vánoční akce pořádané kulturním výborem zastupitelstva do konce roku 2017:
3. prosince 2017 – vánoční tvoření,
9. prosince 2017 – Vánoční besídka v KD
17. prosince 2017 – rozsvícení Vánočního stromu
13. Dne 27.října 2017 připravil kulturní výbor zastupitelstva „Večer dýňových strašidýlek“. Na návsi
u telefonní budky začíná průvod obcí s lampiony a strašidelná trasa bude ukončena ve sportovním
areálu.
14. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 13. listopadu 2017 od 18.00 hod. V případě potřeby
starosta svolá zasedání dříve. Schváleno jednohlasně.
15. Starosta seznámil přítomné s plánem inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Machová
k 31.12.2017. Členové inventarizační komise byli před zahájením inventarizace proškoleni.
16. Po přehodnocení dotací před koncem roku 2017, byly pro MŠ Machová dotace na školství od Zlín.
kraje zkráceny o 3971 Kč. Vzato na vědomí.
17. Zastupitelstvo obce Machová projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 11/2017, kterým se
upravují příjmy (+13 tis.Kč) a výdaje (+149 tis.Kč), rozdíl – 136 tis.Kč bude financování z hospodaření
v minulém období. Závazné ukazatele se nezměnily. Schváleno jednohlasně.
18. Obec Machová obdržela kalendáře 2018 s motivy hasičských soutěží. Nejdříve budou nabídnuty
zdarma hasičům a zbytek se bude prodávat na jarmarku při Vánoční besídce. Nákupem kalendáře
občané přispějí na sociální zařízení „Klokánek“. Schváleno jednohlasně.
19. Na provoz MŠ Machová zastupitelstvo předběžně navrhuje 120 tis.Kč do rozpočtu na r. 2018.
Ředitel si připraví své požadavky včetně výhledu 2019-20.
20. Starosta předložil návrh provozního řádu pro víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na vyvěšení
provozního řádu se navrhuje cedule z pozinkovaného plechu. Starosta zajistí nabídky pro pořízení
laviček na víceúčelové hřiště. Zastupitelstvo souhlasí s postupem starosty a doplnilo provozní řád.
V Machové, dne 18.10.2017

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Pavel Kolomazník
člen kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

