V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 16.dubna 2018
1. Zastupitelstvo projednalo žádost o schválení plánovaného záměru společnosti E.ON:
a) Jedná se o uložení zemního kabelového vedení NN pro 4 rodinné domy na Letné pod povrch na obecním
pozemku parc.č.489/1 . Jedná se o část místní cesty, kde bude proveden překop silnice, který povede
podél prodloužené kanalizace. Zastupitelstvo nemá námitky s podmínkou, že pozemek bude uveden do
původního stavu.
b) Dalším záměrem je nahradit stávající trafostanici za kioskovou a demontovat část nadzemního vedení a
vývody uložit pod povrch zemními kabelovými rozvody.
c) Mimoto se řeší přeložení stávajícího nadzemního vedení VN pod povrch na pozemky mimo plochy
k bydlení. Tzn. že by se prodloužilo podzemní kabelové vedení VN od trafostanice až po sloup č.1 na
obecním pozemku parc.č. 634.
Vše schváleno jednohlasně (10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Obec Mysločovice předala rodičům informaci, že žáci okolních obcí nebudou moci navštěvovat družinu.
Jedná se o reakci na odmítnutí úhrad vyfakturovaných nákladů spádovým obcím. Tato jednání obcí by se
správně neměla dotýkat žáků, ale pouze jednání mezi samosprávnými celky. Po ukončení jednání budou
rodiče žáků seznámeni s výsledky. Do 30.6.2018 by měla ZŠ Mysločovice družinu i nadále provozovat,
protože vzájemná jednání nejsou ukončena.
3. Starosta předložil ke schválení návrh dodatků k úvěrovým smlouvám u ČSOB ve Zlíně, kterými se
upravují:
a) Smlouva o úvěru č. 1550/11/5625 (úvěr pro stavební obvod z r. 2011) se upravuje dodatkem č.3. –
úrok je stanoven fixní sazbou 1,99 % p.a. a poplatky jsou sníženy na 125,- Kč měsíčně.
b) Smlouva o úvěru č. 1689/12/5625 (úvěr pro kompostárnu z r. 2012) se upravuje dodatkem č.3. – úrok
zůstává na fixní sazbě 1,99 % p.a. a poplatky jsou sníženy na 125,- Kč měsíčně.
c) Smlouva o úvěru č. 1880/13/5625 (úvěr pro obecní úřad z r. 2013) se upravuje dodatkem č.4. – úrok se
nemění, je stanoven pohyblivou sazbou, snižuje se marže na 0,55 % p.a. a poplatky jsou sníženy na 125,- Kč
měsíčně.
d) Smlouva o úvěru č. 1541/11/5625 (tzv. kontokorentní účet z r. 2011) se upravuje dodatkem č.3. –
snižuje se marže na 0,55 p.a. .
Závěr: Zastupitelstvo obce Machová nemá námitky, schvaluje návrhy na úpravu úvěrových smluv a
pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků k úvěrovým smlouvám obce Machová.
(Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.)
4. Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku ze psů, která
s účinností od 1.7.2018 zvyšuje poplatek ze psů na 200,- Kč. Poplatníci budou tedy hradit za rok 2018
poplatek za 1 psa ve výši 150,- Kč za rok. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně. Hlasování: 12 pro, 0
proti, 0 zdrželi se)
5. V obci Machová budou k odpadkovým košům na veřejných prostranstvích doplněny zásobníky sáčků pro
zlepšení sběru psích exkrementů. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
6. Zastupitelstvo projednalo návrh na výkup pozemku za účelem rozšíření sportovního areálu. Po diskuzi
byl schválen výkup pozemku parcela č. 106/2 (cca 1600 m2 za 750 tis.Kč). Místostarosta ing. Velísek a
Lukáš Brázdil připravili revizi investičních akcí a v rámci úpravy rozpočtu navrhli vyřadit ty, které nebudou
v roce 2018. Při rozsáhlé diskuzi se vyjádřil každý člen zastupitelstva samostatně. Hlasování: 8 pro, 2 proti,
2 se zdrželi.
7. Starosta předložil zastupitelstvu požadavek na koupi obecního vozidla pro dopravu na soutěže hasičů a
sokolů a pro potřeby obecního úřadu. Stávající Ford-tranzit je již opotřeben. V rámci bezpečnosti je
opravdu nutné ho vyřadit. Zastupitelstvo nemá námitky. Požadavky na obecní vozidlo budou konzultovány
s hasiči i sokoly a následně proběhne výběr z nabídek (cena by měla být cca 800 tis.Kč) .
Schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
8. Při projednávání projektů z komplexních pozemkových úprav byl vyřazen poldr pod kompostárnou, který
zamítlo Povodí Moravy. Pozemkový úřad vyřizuje projekt pro novou cyklotrasu mezi obcemi Sazovice a
Machovou. Do projektu je nutné doplnit zábrany proti vjezdu osobních vozidel, které v poslední době

nevhodně využívají polní cesty ke zkrácení dopravy. Starosta zajistí potřebné informace. Zpevněna bude
také polní cesta od Letné směrem k Hrabůvce. Zatravněna bude polní cesta u biokoridoru pod
kompostárnou. Schváleno jednohlasně.
9. Na zveřejněný záměr obce Machová pronajmout obecní pozemky se nikdo nepřihlásil. S p. Hrdinou bude
uzavřena pachtovní smlouva. Hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
10. Dodavatel zakázky na opravu schodiště a zábradlí v MŠ Machová se omluvil, že z vážných osobních
důvodů nemohl dodat upravenou nabídku. Bude projednáno na dalším zasedání.
11. Provoz MŠ Machová
a) Ředitel MŠ Machová po vytýkacím řízení zaslal rozpis dotací na r. 2018; do Machové bylo schváleno
1.986 tis.Kč, tj. o 75 tis.Kč méně oproti r. 2017. Z rozpočtu obce Machová byla na minulém zasedání
navýšena dotace o 65 tis.Kč.
b) Protože jsou noví pedagogové aktivní a děti se účastní se svým vystoupení většiny kulturních akcí,
navrhuje kulturní výbor udělení odměn. V pololetí proběhne kontrola hospodaření v MŠ Machová a
vyhodnotí se finanční potřeby. Doporučuje se v pololetí čerpat fond odměna a před koncem roku ho opět
doplnit.
c) Pro vedoucí školní jídelny je nutné pořídit nový počítač (cca 7 tis.Kč), stávající je starý 13 let a už
nevyhovuje současným požadavkům na software.
Vše schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
12. Přihláška do soutěže Vesnice roku 2018 – místostarosta připravuje přihlášku a charakteristiku obce
Machová. Je třeba uklidit obec a připravit přesný časový harmonogram, a také hojně prezentovat činnost a
život v obci. Vzato na vědomí.
13. Účetní informovala zastupitelstvo, že v Machové budou probíhat v květnu doplňovací volby do Senátu
Parlamentu ČR (namísto senátora Františka Čuby) a to ve dvou kolech –termíny jsou 18. a 19. května a
druhé kolo 25. a 26. května 2018. Vzato na vědomí.
14. Obecní zastupitelstvo schválilo jednohlasně zápisy do obecní kroniky za r. 2017. Schváleno jednohlasně.
(12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
15. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 14. května 2018 od 18.00 hod, v případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
16. Projektant ing. Pavlacký (z Otrokovic) po úpravách projektu na stavbu víceúčelové budovy ve
sportovním areálu zaslal také úpravu cenové nabídky na projekt, která byla navýšena o 24 tis.Kč. Navíc
musí být zpracován energetický posudek a dokumentace bouracích prací. Celková cena projektu je 413
tis.Kč .
Vzato na vědomí, schváleno (11 pro, 0 oproti, 1 se zdržel).
17. TJ Sokol Mysločovice žádají o příspěvek na sekačku trávy pro údržbu fotbalového hřiště. Zastupitelstvo
hlasovalo o poskytnutí dotace: 3 pro, 6 proti, 3 se zdrželi.
18. Akce pro děti – čarodějnice – se koná 29.dubna 2018 ve sportovním areálu od 15 hod. Součástí akce
bude soutěž „O nejlepší machovský moučník“ a pro výherce budou připraveny věcné odměny.
19. P. Kolomazník upozornil na nutnost údržby štěpkovače, protože se neustále opakuje, že do rostlinného
odpadu jsou ukládány i kovové tyče a různé dílce, které tento stroj ničí. Také je třeba zajistit správce, který
by byl na kompostárně i v odpoledních hodinách anebo v sobotu. Zastupitelstvo souhlasí, musí být
stanoveny provozní hodiny. Protože už máme splněnu podmínku udržitelnosti projektu, začne se od cizích
zájemců vybírat úhrada za zpracování bioodpadu, jako příspěvek na údržbu strojů a zajištění provozu.
20. Zastupitelstvo děkuje všem, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ v Machové. Na
úklidu spolupracovali rodina Ilony Stokláskové, Kat.Matochové, P.Velísková a členové zastupitelstva. V Boří
i v okolí obce se posbíralo velké množství odpadu.

21. Na tábořišti u přehrady je nutné vytrhnout kořeny po očistění plochy. Brázdil L. objedná buldobagr. Do
břehů se zabudují bednící tvárnice, na to se položí pevný mostek, aby mohla projet i sekačka. Souhlas,
schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
22. Účetní předložila k projednání návrh na úpravu rozpočtu dle potřeb obce, který byl následně doplněn o
další schválené výdaje a následně bylo schváleno rozpočtové opatření č . 3/2018, kterým se upravuje
příjmy (+19 tis.Kč) a výdaje (+223 tis.Kč) . Rozdíl (-204 tis.Kč) bude financován z hospodaření z minulého
období. Schváleno jednohlasně (12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).

V Machové, dne 17.4.2018

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

