V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 14. května 2018
1.Zastupitelstvo projednalo dvě žádosti o souhlas se zpevněním travnaté plochy na obecním pozemku (část z
parc.č. 462/1) před rodinným domem čp. 87 a před domem čp. 2 za účelem vytvoření parkovacích míst.
Zastupitelstvo souhlasí, nejsou námitky. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
2. Na zasedání bylo požádáno o projednání možnosti prodeje obecního pozemku parc.č. 453/6 o výměře 316
m2. Zastupitelstvo projednalo žádost, s prodejem pozemku souhlasí a schvaluje zveřejnění záměru k prodeji.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
3. P. Brázdil Lukáš předložil zastupitelstvu nabídkové ceny na pořízení obecního vozidla. Zastupitelstvo
doporučuje oslovit více prodejců a pokud bude výhodná nabídka termínovaná, schvaluje se nákup obecního
vozidla. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
4. Starosta informoval, že do projektu zpracovávaného v rámci komplexních pozemkových úprav bude
zařazeno pro obec Machovou i dopravní značení na polní cesty. Vzato na vědomí, bez připomínek.
5. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na užívání obecních pozemků parc. č. 713 o výměře 143 m 2 a část
211 m2 z parcely č. 714 z celkové výměry 4451 m2. Jedná se o část polní cesty a příkopu. Starosta je pověřen
podpisem smlouvy o bezplatném užívání. Schváleno jednohlasně (11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
6. Starosta sdělil, že Zlínský kraj schválil obci Machová investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 183
tis.Kč a předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2536/2018/ STR od Zlínského kraje na projekt
„KD Machová-výměna rozvodů a otopných těles“. Zastupitelstvo schválilo uvedenou smlouvu včetně
podmínek čerpání dotace. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
7. Starosta předložil ke schválení smlouvu na zhotovení díla „Přechod pro chodce u MŠ“ od firmy HLAVASTAVBY ( Z Holešova) za cenu 337,8 tis.Kč. Práce budou provedeny od 30.5. do 31.7.2018. Nejsou námitky,
smlouva byla schválena. Hlasování 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
8. Obdrželi jsme nabídku na obnovu podlahy a zábradlí na schodišti v mateřské škole. Celková cena prací po
doplnění další plochy je 379,8 tis.Kč. Práce budou provedeny od 16.7. do 19.8.2018 ( tj. v době letních
prázdnin). Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
9. Dne 24.6.2018 se koná ve Zlíně valná hromada společnosti VaK Zlín, a.s.. Zastupitelstvo deleguje starostu p.
Františka Klementu, aby se za obec Machová zúčastnil valné hromady a pověřuje ho výkonem všech práv
akcionáře spojených s účastí na valné hromadě. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel 0 proti.
10. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Machová:
a) Dotace pro Domov pro seniory v Napajedlích -žádá o dotace na machovského občana – zastupitelstvo
schválilo dotaci ve výši 5000,- Kč. Hlasování: 11 pro 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Linka bezpečí (Praha) žádá o dotace na provoz. Zastupitelstvo zamítlo poskytnutí dotace, obec má své
priority. Hlasování: 0 pro 7 proti, 4 se zdrželi hlasování.
11. Ochrana osobních údajů v obci Machová
Členové zastupitelstva obce Machová projednali návrh směrnic pro ochranu osobních údajů v obci Machová.
Jedná se o 2 směrnice o ochraně osobních údajů: Směrnice č. 1/GDPR je určena pro zveřejnění na web-stránky
obce Machová a Směrnice č. 2/ GDPR je určena pro zaměstnance a ostatní osoby zodpovědné za ochranu
osobních údajů. Schváleno - hlasování 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
12. Starosta požádal o schválení prostředků na zajištění provozních potřeb. Je nutné pořídit skartovací stroj
do kanceláře obecního úřadu (2 tis.Kč) a byl poškozen motor ruční pojízdné sekačky, jehož oprava by stála 10
tis.Kč. Je vhodnější pořídit novou sekačku (15 tis.Kč). Nejsou námitky – schváleno jednohlasně.
13. Hodnotící komise pro soutěž Vesnice roku 2018 v rámci krajského kola se dostaví do obce Machová dne
19.června 2018 dopoledne. Je potřeba uklidit veřejná prostranství v obci i před rodinnými domy, zaslat

informační letáky do domácností a připravit přesně harmonogram prohlídky obce a prezentaci Machové.
Vyzveme občany ke spolupráci.
14. Kulturní akce v obci Machová:
-24.6.2018 – den dětí – pořádá kulturní výbor
-23.6.2018 – turnaj v malé kopané – pořádá TJ Sokol
-27.6.2018 - Olympijský den - pořádá ZŠ Mysločovice ve sportovním areálu
15. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 11. června 2018 od 18.00 hod, v případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně (11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
16. Provoz MŠ Machová
a) Ředitel Mgr. Mlčoch žádá o stanovisko ke školnému na další období 2018/2019 - zda se bude zvyšovat
anebo zůstane ve výši 400,- Kč. Zastupitelstvo schválilo, aby se školné nezvyšovalo a zůstalo 400,- Kč.
Schváleno jednohlasně.
b) Ředitel navrhuje uzavření MŠ v době letních prázdnin od 16.7. do 19.8.2018. Během prázdnin proběhne
výměna podlahové krytiny a zábradlí na schodišti. Dne 21.8.2018 bude školka opět v provozu. Nejsou námitky.
17. V rámci vyúčtování dotace na technickou infrastrukturu, která byla poskytnuta v r. 2008 pro stavební
obvod lokalita „Díly pod hájem“ bylo požádáno o prodloužení termínu pro 4 nedokončené stavby rodinných
domů. Obdrželi jsme odpověď z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, že žádosti se vyhovuje a termín pro
vyúčtování dotace se prodlužuje do 15.12.2021. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
18. Místostarosta zajistil filmy pro letní kino v Machové:
30.6.2018 – od 22.15 hod - Kráska a zvíře (částečně animovaný film)
14.7.2018 – Jumanji ( komedie)
18.8.2018 - Špunti na vodě (komedie)
1.9.2018 – Ukončení prázdnin a potom v 8.30 hod - Čertoviny (pohádka)
Dle požadavků a přání občanů připraví ing. Vladimír Velísek během prázdnin hvězdářský dalekohled a ve
sportovním areálu dne 14.7.2018 od 22 hod bude možnost si prohlédnout „Hvězdné nebe nad Machovou“.
19. Předsedkyně sociálního výboru vznesla dotaz na určení termínu konání besedy s důchodci, protože v říjnu
2018 proběhnou komunální volby nových členů zastupitelstva obce Machová. Mělo by tuto akci uspořádat
ještě stávající zastupitelstvo. Po vzájemné dohodě byl stanoven termín besedy na 10. listopadu 2018.
20. Lukáš Brázdil upozornil, že úhrada pro cizí návštěvníky za užívání hřiště s umělým povrchem na hru tenisu
ve výši 300 Kč za 1 hod je oproti okolním obcím velmi vysoká. U fotbalového hřiště je cena 300 Kč úměrná,
protože se na úhradě spolupodílí většinou 10 hráčů a zelená plocha vyžaduje neustálou údržbu a zavlažování.
Zastupitelstvo závěrem schválilo úhradu ve výši 100 Kč za 1 hod užívání víceúčelových hřiští A a B s umělým
povrchem pro cizí návštěvníky (na tenis a stejně i na nohejbal). Schváleno jednohlasně.
21. Starosta informoval, že odeslal žádost o dotace z Ministerstva vnitra ČR na pořízení hasičského vozidla a
současně i žádost o dotace od Zlínského kraje na spolufinancování. Vzato na vědomí bez připomínek.
22. Závěrem bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým se upravují příjmy + 148 tis.Kč, a výdaje +
32 tis.Kč. Rozdíl + 116 tis.Kč bude sloužit pro hospodaření v následujícím období. Schváleno jednohlasně.
V Machové, dne 15.5.2018
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová
Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

