V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 16. července 2018
1. Starosta seznámil členy zastupitelstva s dopisem od Ministerstva zemědělství a životního
prostředí ČR ohledně stanovení ceny za stočné a povinnosti tvorby fondu na obnovu vodovodů a
kanalizací. Dopis bude předán pověřené osobě ing. Kašparové, aby doporučila vhodný postup.
Schváleno jednohlasně (10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Z Domova pro seniory Napajedla zaslali obratem po oznámení přiznání příspěvku 5000,- Kč
návrh darovací smlouvy. Zastupitelstvo nemá námitek, aby byl příspěvek poskytnut na základě
darovací smlouvy. Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy. Schváleno jednohlasně.
3. Po přihlášení k trvalému pobytu bude dodatečně uzavřena darovací smlouva o příspěvku na
machovského občánka, který měl vítání v Machové v r.2017. Nejsou námitky, schváleno
jednohlasně.
4. Na základě žádosti zajistil starosta souhlasné vyjádření souseda ohledně napojení čp. 103 do
kanalizace, který souhlasí s obnovou stávajícího napojení. Starosta sdělí písemně závěrečné
rozhodnutí zastupitelstva obce. Schváleno jednohlasně.
5. Po přestavbě rozvodů ústředního topení v kulturním domě bude nutné vymalovat sál a přísálí
(cca 70 tis.Kč), bude nutné také zajistit pomocníky na úklid po malování. Zastupitelstvo souhlasí
s výmalbou, schváleno jednohlasně.
6. K modernizaci kořenové ČOV v Machové jsme obdrželi projekt s fakturací ve výši 53.800 Kč,
který se bude dle požadavků při stavebním řízení ještě upravovat. Nejsou námitky. Hlasování: 9
pro, 0 proti, 1 se zdržel.
7. Starosta doporučuje při obnově fasády na zvonici vyměnit okapové žlaby, které jsou úzké a
nevyhovující.
Nejsou námitky.
8. Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na soutěži Vesnice roku 2018, ať už při úklidu
veřejných prostranství, při přímé účasti složek na stanovištích anebo přípravě výstavky v kulturním
domě. V rámci duhové stuhy jsme postoupili do celostátního kola a v případě vítězství můžeme
získat dotaci 100 tis.Kč, která musí být použita pro místní organizace. Další soutěž Vesnice roku se
plánuje i v r. 2019.
9. Dne 27.června 2018 v Machové úspěšně proběhla velká sportovní akce: tzv. Olympijské hry - ZŠ
Mysločovice, které se konaly ve sportovním areálu za účasti všech žáků a učitelů (cca 320 osob).
Ze strany obce bylo všem poskytnuto pití, obložený rohlík a barevný náramek. Všem osobám
aktivně zapojeným do přípravy občerstvení patří poděkování.
10. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 13. srpna 2018 od 18.00 hod, zahájení bude
v kulturním domě, v případě potřeby může starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně
(10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
11. Pro mateřskou školu je nutné smluvně zajistit likvidaci zbytků uvařeného jídla ze školní jídelny.
Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou Technické služby Otrokovice. Nejsou námitky, ředitel
MŠ Machová podepíše smlouvu. Schváleno jednohlasně.
12. V obci Machová proběhnou oslavy svátku Svatého Michala (obecní hody) v neděli 30. září
2018. Dopolední program se nemění (budíček s hudbou, slavnostní mše svatá v 10.30 hod) a

odpoledne budou pro děti kolotoče a skákací hrad se skluzavkou pod kulturním domem spolu
s občerstvením. Souhlas, nejsou námitky.
13. Kontrola hospodaření v MŠ Machová bude zahájena 18.7.2018 odpoledne, zastupitelstvo
jmenovalo členy kontrolní komise. Termín bude upřesněn s ředitelem Mgr. Mlčochem.
14. Dle pokynů Ministerstva vnitra ČR se musí obnovit certifikáty (elektronické podpisy) starosty a
účetní a bylo nutné vyměnit nosiče certifikátů (tzv. usb-tokeny) za nové s bezpečnějším
šifrováním. Původní 2 tokeny se tak staly nefunkčními a byly vyřazeny z majetku. Nejsou námitky,
schváleno jednohlasně.
15. V sobotu 14.7.2018 proběhly v Machové hasičské soutěže mužů, žen a dorostenek, kterých se
zúčastnilo cca 40 družstev. Problémy způsobila časomíra. Lukáš Brázdil navrhuje, aby se pořídila
nová časomíra (cca 40 tis.Kč), aby nebyly problémy při další soutěži „O pohár obce Machová“ ,
která se uskuteční v září 2018. Zastupitelstvo souhlasí (hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)
16. Závěrem bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2018, kterým se upravují příjmy + 60 tis.Kč,
a výdaje +201 tis.Kč. Rozdíl -141 tis.Kč bude uhrazen z hospodaření z minulých období. Schváleno
jednohlasně.
17. Akce Nebe na Machovou se uskuteční ve sportovním areálu v náhradním termínu - v pátek
večer dne 27.7.2018, kdy má být úplné zatmění měsíce (bude se konat pouze za příznivého
počasí).

V Machové, dne 17.7.2018

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

