V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 12.března 2018
1. Zastupitelstvo schválilo dle žádosti zveřejnit záměr pronájmu obecního pozemku parc. č.713 o
výměře 143 m2 a část 211 m2 z parcely č. 714 z celkové výměry 4451 m2. Jedná se o část polní
cesty a příkopu – celkem 354 m2. Hlasování 10 pro, 1 se zdržel a 1 proti.
2. Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem plochy (parcela č. 726 o výměře 4515 m 2), na
které byla zřízena květnatá louka. Na pastviny tento pozemek není vhodný. Požaduje se, aby
pozemek zůstal obecní a bez pronájmu. Hlasování : 0 pro, 10 proti, 2 se zdrželi. Pronájem
pozemku nebyl schválen.
3. Na zřízený účet pro vedení majetkové evidence cenných papírů (akcií VaK) u Fio banky byla již
připsána 1 akcie darovaná Ministerstvem financí ČR. Evidence akcií VaK v Centrálním depozitáři (v
Praze) byla ukončena a očekává se připsání na majektový účet u Fio banky. Po dokončení převodu
bude pořízen pro kontrolu výpis o počtu akcií. Vzato na vědomí.
4. Projektant Kriška postupně zpracovává projekt na modernizaci kořenové ČOV. Starosta domluví
schůzku na upřesnění projektu na místě - přímo v Machové na ČOV.
5. Dne 6. května 2018 proběhne v Machové cvičení hasičů 3. okrsku (tj. účast hasičských
soutěžních družstev z 5 okolních vesnic). Požární soutěže budou v menším rozsahu, měla by stačit
voda z hasičských nádrží, ale občané budou upozorněni na možnou vyšší spotřebu vody a její
zakalení. Vzato na vědomí.
6. Starosta předložil návrh kupní smlouvy na výkup pozemku pro zřízení polní cesty vedle
biokoridoru pod kompostárnou. Jedná se o výkup 91 m2 za cenu 13.650,- Kč; obec uhradí výdaje
na vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán. Nejsou námitky, starosta se pověřuje
podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
7. Centrum služeb pro postižené ZK žádá o dotaci z rozpočtu obce Machová na rok 2018.
Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí dotace, nejedná se o přímou pomoc machovským občanům.
Žádosti se nevyhovuje. Hlasování: 0 pro, 8 proti, 4 se zdrželi. Dotace nebyla schválena.
8. Starosta vyčíslil rozdíly mezi hrazenými úroky při refinancování úvěrů porovnáním ČSOB a
nabídky KB Zlín. Dva zástupci z obce projednají možnosti úpravy splátek a úrokových sazeb
s pověřeným pracovníkem ČSOB.
9. Starosta zajistil výhodnou nabídku na zavedení ochrany osobních údajů pro OÚ Machová ze
sdružení SMS Zlín za ceny: základní analýza 11 tis.Kč a měsíční úhrady za odborný dozor. Nejsou
námitky, starosta se pověřuje odesláním závazné objednávky. Hlasování: 10 pro, 2 se zdrželi, 0
proti.
10. Pro MŠ Machová se také doporučuje uzavřít smlouvu na ochranu osobních údajů, pořizovací
analýza je také 11 tis.Kč a 1,1 tis.Kč za měsíční odborný dozor. Musí být navýšena dotace na
provoz MŠ. Machová. Hlasování: 10 pro, 2 se zdrželi, 0 proti.
11. Místostarosta upozornil na špatný stav elektrického vedení pro veřejné osvětlení okolo místní
komunikace tzv. kostkovice. Je třeba ho obnovit. Dále by se měla do země umístit umělá trubka
tzv. chránička pro případné vedení optického kabelu. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

12. Starosta zajistil dovoz žulových kostek z Míškovic (doprava a nakládání 6,7 tis.Kč, za žulové
kostky 77 tis.Kč). Z důvodu rozšíření vodovodního řádu byla navýšena cenová nabídka na
zpracování projektu o 15 tis.Kč.
Nejsou námitky, hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
13. Předseda finanč.výboru p. Velísek předložil k projednání nabídky firem na obnovu zábradlí a
výměnu podlahy na schodišti v MŠ Machová. Po projednání nabídek zastupitelstvo schválilo
závěrem kompletní provedení od firmy PDK (z Holešova) za cenu 450 tis.Kč včetně úpravy a
odřezání přesahu schodů. Starosta zjistí možnosti dotací přes MAS Moštěnka. Hlasování: 11 pro,
0 proti, 1 se zdržel.

14. P. Šidlíková předložila zastupitelstvu ke schválení zápisy do obecní kroniky za r. 2017.
Zastupitelstvo si může do dalšího zasedání pročíst zápisy a na dalším zasedání budou schváleny.
15. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 16. dubna 2018 od 18.00 hod, v případě potřeby
může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
16. Obec Mysločovice zaslala fakturu na vyúčtování neinvestičních potřeb pro družinu a školní
jídelnu za r. 2017. Zastupitelstvo nesouhlasí s předloženou fakturou, která bude vrácena.
Schváleno: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
17. Starosta navrhuje vykoupit malý pozemek parc. č. 38 o výměře 57 m 2 naproti čp.1, který je
součástí veřejného prostranství na návsi. Ale na pozemku je zřízeno zástavní právo. Majitelka této
plochy se pokusí zrušit na uvedené parcele zástavní právo. Starosta bude informovat následně
obecní zastupitelstvo. Vzato na vědomí, nejsou námitky proti postupu starosty.
18. Provoz MŠ Machová
a) V MŠ Machová byla provedena kontrola hospodaření před odesláním ročních výkazů do
centrálního informačního systému. Zastupitelé byli seznámení s výsledky kontroly – závěr bez
závažných nedostatků.
vzato na vědomí, bez připomínek.
b) Ředitel MŠ Machová žádá o navýšení dotace na provoz MŠ Machová a to z důvodu doplnění
finančních prostředků na dokrytí stávajících peněžních fondů, stálou zálohu na nákup potravin do
školní jídelny a doplnění financování odborné činnosti při zajištění ochrany osobních údajů.
Zastupitelstvo schválilo zvýšení dotace na provoz dle potřeb mateřské školy o 65 tis. Kč. Schváleno
jednohlasně.
19. Starosta předložil k posouzení nabídky od firem na zřízení přechodu u mateřské školy. Po
posouzení nabídek byla vybrána firma HLAVA-STAVBY (z Bystř.p.Hostýnem) za cenu 338 tis.Kč.
Schváleno - hlasování: 9 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.
20. Starostka ze Sazovic nechala nacenit opravu spojovací cesty mezi obcemi Sazovice a
Machovou, která vede okolo přehrady Slatinky. Obec Machová by měla přispět ve výši 151 tis.Kč.
V současné době není vhodný tento výdaj do rozpočtu obce. Zamítnuto jednohlasně.
21. U přehrady je narušená hráz, která protéká a hrozí úhyn ryb, které zde chová p. Bittner.
Starosta se pověřuje, aby upozornil Povodí Moravy na havarijní stav vodního díla.
22. Zastupitelé projednali návrh na rozpočtové opatření č. 2/2018, který byl doplněn a následně
bylo schváleno navýšení výdajů o 395 tis.Kč, které bude financováno z hospodaření z min. let.
Schváleno jednohlasně.

23. Kulturní výbor pořádá Velikonoční výtvarné odpoledne spolu s pletením tatarů – v kulturním
domě v Machové v neděli 25. března 2018.
24. Projektant doručil upravený projekt vnitřních prostor ve víceúčelové budově ve sportovním
areálu. Ještě je nutné upravit kuchyň se skladovými prostory. Na další schůzi zastupitelstva by měl
být dokončený projekt budovy schválen.
25. Ke dni 7. dubnu 2018 je vyhlášena v ČR ekologická akce „Ukliďme Česko“. Kdo z občanů by se
chtěl zúčastnit jarního úklid v katastru obce Machová, může si vyzvednout pytle na odpady
v kanceláři OÚ anebo se zúčastnit úklidu odpadků u Boří po nedávné havárii nákladního vozidla
v sobotu 4.dubna 2018 od 9.00 hod.
26. Je potřeba zjistit možnosti přiznání dotace na opravu místních komunikací, protože po vyřízení
stavebního povolení je nutné do 2 let zahájit stavbu (jinak se musí vyřídit znovu).
27. Na návsi nejsou upravovány některé zelené plochy a keře u rodinných domů. Navíc zde
nevhodně parkují osobní vozidla. Starosta písemně vyzve majitele nemovitostí ke sjednání
nápravy, aby obec na návsi byla opět hezky upravená.

V Machové, dne 14.3.2018

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

