V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 12. února 2018
1. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na obecním
pozemku parc.č. 346/2 na vedení přípojky NN pro stavbu rodinného domu naproti čp. 155 za úplatu
2500,- Kč. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně. (Hlasování : 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
2. Zastupitelstvo obce Machová stanovuje pravidla pro užívání kulturního domu:
a) Uživatelé, kteří budou chtít využívat kulturní dům k oslavám a podobným akcím, budou moci
zahájit přípravu v pátku od 13.00 hodin. Schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
b) Přepokládá se, že kulturní dům bude z důvodu obnovy rozvodů a otopných těles uzavřen
v době červenec-počátek srpna 2018. Schváleno jednohlasně (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
3. Starosta se informoval u Fio banky, která vede účty cenných papírů i společnosti VaK Zlín.
Náklady na správu účtů jsou u ní ve výši cca 2 tis.Kč za rok, tj. ve stejné výši jako u Centrálního
depozitáře(v Praze). Za těchto výhodných podmínek starosta podepsal s Fio bankou smlouvu.
Zastupitelstvo souhlasí s postupem starosty, schváleno jednohlasně (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0
zdrželi se).
4. Zastupitelstvo projednalo doručené nabídky na akci „KD Machová -výměna rozvodů topení a
otopných těles“ včetně zednických prací. Po projednání nabídek byl schválen jako nejvhodnější
dodavatel díla: Petr Zapletal, Instalatérské práce (z Horního Lapače) za cenu 367.840,- Kč.
Hlasování: 11 pro, 1 proti, 0 zdrželi se.
5. Po prohlídce obecních pozemků u kořenové čistírny odpadních vod byla doporučena plocha na
odkládání kalů vedle ČOV o výměře cca 400 m2, která bude ještě upřesněna. Pozemek bude
oplocen. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
6. Otec Michal Šálek žádá o dotaci na letní křesťanský tábor pro děti z naší farnosti, který se bude
konat v srpnu 2018 v Bystřičce. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 5000 Kč, bude uzavřena
darovací smlouva. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
7. Velísek Jaroslav má pro obnovu zábradlí a podlahy v budově školy osloveny 2-3 firmy, rozpočty
budou doručeny během tohoto týdne. Projedná se na dalším zasedání zastupitelstva v březnu.
Vzato na vědomí bez připomínek.
8. Starosta se informoval ohledně přefinancování úvěrů u Komerční banky, kde jsou úroky nižší,
podmínkou je převod úvěrů včetně vedení běžného účtu s daňovými příjmy obce. Vzato na
vědomí.
9. Starosta požádá o snížení poplatků za vedení účtů i u dalších 2 úvěrových smluv zřízených u
ČSOB Zlín. Schváleno jednohlasně.
10. Další zasedání zastupitelstva proběhne 12. března 2018 od 18.00 hod, v případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
11. Zasílání informací pro občany je finančně nákladné, zatím se zkusí zavést provozní aktuality na
facebooku, ještě se zkusí další možnosti předávání informací.
12. Plánované akce kulturního výboru:
-dne 3. března 2018 od 15.30 hod -Dětský karneval, v programu bude vystoupení kouzelníka,
-koncem dubna 2018 - čarodějnice
-dne 24. června 2018 -akce pro děti na zahájení prázdnin,
-dne 1. září 2018- ukončení prázdnin,
- letní kino se předpokládá v Machové ve dnech: 30. června, 14. července, 18. srpna a 1. září 2018.

13. Pojištění všech strojů (dopravních) je nastaveno v plné výši maximálně po dobu do 8 let od
nákupu. Potom se musí upravit podmínky smlouvy. Vzato na vědomí.
14. Starosta po konzultaci s projektantkou p. Urbanovou doporučují, aby všechny dotčené plochy
bývalé cesty tzv. kostkovice byly ze stejného materiálu, tzn. žulových kostek. Po projednání na
Zlínském kraji bylo sděleno, že při dotacích na rekonstrukce místních komunikací jsou způsobilými
výdaji i prostředky na obnovu kanalizace. Zastupitelstvo navrhuje, aby se prodloužil hlavní
vodovodní řád ve směru od prodejny ke kříži. Je třeba oslovit majitele nemovitostí. Hlasování: 9
pro, 2 proti, 1 se zdržel.
15. Zastupitelstvo projednalo na svém zasedání Účetní závěrku zřízení příspěvkové organizace MŠ
Machová okr. Zlín:
- výsledek hospodaření - ztráta ve výši 69.734,70 tis.Kč,
- ztráta bude uhrazena čerpáním rezervního fondu.
Účetní závěrka MŠ Machová byla schválena bez výhrad a námitek. Schváleno jednohlasně.
16. Účetní předložila ke schválení členům zastupitelstva Závěrečnou zprávu o inventarizaci
majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2017. Schváleno jednohlasně.
17. Vodění medvěda
- Zastupitelstvo děkuje hasičům a všem účastníkům za pořádání masopustního průvodu, ale také i
všem hospodyňkám, které připravují doma pohoštění pro průvod masek.
- Hasiči děkují všem, kteří přispěli finančně a tímto podpořili jejich činnost a práci s mládeží, která
je pro SDH Machová poměrně finančně náročná.
18. Starosta předložil nabídku firmy ROADMEDIC s.r.o. na opravu výtluků po zimě. Zastupitelstvo
doporučuje ověřit trvanlivost tohoto způsobu opravy a poskytované záruky.
19. Zastupitelstvo požaduje, aby byly od 1. července 2018 zvýšeny poplatky za psy Kč. Obecní úřad
připraví návrh obecně závazné vyhlášky.( Hlasování: 8 pro, 1 proti, 3 se zdrželi).
20. Obecní hody – Svátek Sv. Michala bude letos 30. září 2018. Obec objedná a uhradí opět
atrakce pro děti (předběžná cena 12 tis.Kč). Nejsou námitky.
21. Sportovní akce v Machové:
-dne 5. května 2018 – turistický pochod - pořádají Sokoli
-dne 6. května 2018 - okrsková požární soutěž v Machové

V Machové, dne 15.2.2018
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

