Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 27. července 2015
1. Na zasedání se dostavili občané se žádostí o přesun betonových květináčů tak, aby byl zajištěn
úzký průjezd osobních vozidel. Zastupitelstvo schválilo, že na zkušební dobu se 1 betonový
květináče přesune. Hlasování: 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
2. Ve sportovním areálu je třeba:
a) na dorovnání terénu ještě zajistit navezení většího množství zeminy a dorovnat terén, aby zde
mohlo být zřízeno fotbalové travnaté hřiště, následně bude zaset nový trávník. Obec přijme od
občanů i firem nabídky na uložení čisté zeminy, musí být bez kamení.
b) Navézt do čističky ještě malé množství stavební sutě. Ve čtvrtek při trénování hasičů by mohli
občané (zájemci) dovézt suť, aby byla uložena přímo na správné místo bez překládání.
Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
3. Pro realizaci akce „ Přírodní hřiště MŠ Machová“ poskytne ČSOB a.s. obci Machová
překlenovací úvěr. Byla doručena nabídka podmínek na poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši
1.700 tis.Kč s pohyblivým úrokem a marží 1,5 % p.a. a s možností předčasné splátky bez sankce;
splatnost je do 31.7.2016. Zastupitelstvo souhlasí s podmínkami a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Schváleno jednohlasně. (Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
4. Pro nové hřiště u MŠ je třeba zřídit nové a vyhovující oplocení u hlavní cesty. Toto oplocení není
součástí dotačního projektu, obec ho uhradí z vlastního rozpočtu (cca 15 tis.Kč). Starosta uvedl,
že do konce září 2015 musí být realizace této dotační akce dokončena včetně zahradních úprav.
Zastupitelstvo souhlasí, schváleno jednohlasně.
5. Ve sportovním areálu:
a) Vyřízení dotace na modernizaci vybavení ve sportovním areálu je zatím bez postupu a to
z důvodu personálních změn na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR.
b) Příští rok proběhne v areálu výsadba nové zeleně namísto původních přerostlých dřevin.
Starosta zajistí přípravu podkladů a možnosti výsadby.
Vzato na vědomí, bez připomínek
6. Obec Sazovice žádá o spolufinancování vyřízení zákazu vjezdu nákladních vozidel na komunikaci
ve směru od machovské přehrady do Sazovic, kterou vybudovalo bývalé ZD Zlín. Podíl obce
Machová na nákladech se předpokládá ve výši 7 tis.Kč. Schváleno jednohlasně.
7. Mateřská škola Machová
a) Za účelem odeslání výkazů ve stanoveném termínu (do 22.7.2015) do státní pokladny bylo
nutné dokoupit ještě odesílací přídavný program Alis-CSÚIS (2 tis.Kč), bez něho nešlo splnit termín
pro odeslání. Vzato na vědomí, schváleno jednohlasně.
b) V návaznosti na převedení účetnictví zpět do MŠ Machová byla upravena i dohoda o
hospodaření příspěvkové organizace; majetek s použitelností nad 1 rok pořízený z peněžních
darů pro MŠ pro potřeby školství se považuje za majetek k hospodaření MŠ (tzn. majetek ve
vlastnictví MŠ), majetek krátkodobý (spotřební) se považuje za majetek MŠ Machová pro
hospodaření a spotřebu. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
8. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 24. 8. 2015 od 19.00 hod, v případě potřeby
starosta svolá zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
9. Na obecní hody 4. října 2015 bude zajištěna hudební produkce téměř po celý den – ráno
budíček, slavnostní mše a v odpoledne bude hudební vystoupení v kulturním domě podle zájmu
občanů (cca 15 tis.Kč). Schváleno jednohlasně.

10. Zastupitelstvo obce Machová schválilo rozpočtové opatření č.8/2015, kterým se upravují
příjmy (+7 tis.Kč), výdaje (+10,4 tis.Kč); z toho závazné ukazatele činí (+2 tis.Kč). Rozdíl (-3,4 tis.Kč)
bude uhrazen z hospodaření minulého období. Průběžné financování rozpočtu bude dokryto
přijetím krátkodobého úvěru (+1.700 tis.Kč), vyúčtování dotace na „Přírodní hřiště MŠ Machová“ a
splacení úvěru se předpokládá ještě v roce 2015 (-1.700 tis.Kč). Schváleno jednohlasně.
11. Pro kompostárnu je nutné vyřídit studnu a zajistit zde dodávku užitkové vody. Je nevhodné ji
převážet z OÚ. Starostovi se ukládá prověřit možnosti vybudování studny (cca 50 tis.Kč až v roce
2016). Schváleno jednohlasně.
12. P. Jana Šarajová (z Machové) žádá o odkoupení 4 m2 obecního pozemku (parc.č.461/2), do
kterého zasahuje dle geometrického zaměřeni částečně jejich rodinný dům. Zastupitelstvo nemá
námitek a vyhlašuje tímto záměr prodeje příslušné části obecního pozemku o výměře cca 4 m2.
Schváleno jednohlasně.
13. Zastupitelstvo projednalo žádost investora inženýrských sítí ve stavebním obvodu Čtvrtě p.
MVDr. Františka Václavíka, aby výjezd směrem na Tlumačov nebyl dočasný, ale trvalý. Pro tuto
změnu je nutné, aby o povolení trvalého výjezdu z nového stavebního obvodu-lokalita Čtvrtě na
silnici III.třídy Machová-Tlumačov kraje požádala obec Machová Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Zastupitelstvo souhlasí s trvalým výjezdem a pověřuje starostu vyřízením příslušných náležitostí.
Schváleno jednohlasně.
14. Pro výkup pozemku pod křížem, který je ve vlastnictví obce a nachází se naproti OÚ,
zastupitelstvo navrhuje výměru cca 5 m2. Předpokládané výdaje na pořízení pozemku 8 tis.Kč
přidat do rozpočtového opatření; starosta nechá geometricky zaměřit. Schváleno jednohlasně.
15. Kontrola hospodaření v MŠ proběhne počátkem srpna 2015 z důvodů dovolených. Vzato na
vědomí.
16. K telefonní budce budou dle požadavků občanů přesunuty 2 lavice ze sportovního areálu, je
třeba je vhodně připevnit proti zcizení. Bez námitek, schváleno jednohlasně.
17. Brázdil Lukáš žádá o stanovisko zastupitelstva:
a) Požádal o vyjádření Vodohospodářství Moravy o stanovisko k nájmu machovské přehrady.
Mimoto upozornil na to, že ujíždí břehy a zarůstá cesta dřevnatým náletem. Bez připomínek,
souhlas s postupem.
b) Navrhuje obnovení polních cest jako vycházkových tras s rozhledem na okolí naší obce. Starosta
upozornil, že v r. 2016 je přednostním bodem pro financování obnova sportovního areálu a také
oprava drah na kuželně. Zastupitelstvo souhlasí se starostou, tento návrh se bude projednávat až
v budoucím období. Schváleno jednohlasně.
V Machové, dne 28. 7. 2015
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

