Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 8. června 2015
1. Členové zastupitelstva projednali žádost o odkoupení obecního pozemku části parcely č. 453/1.
a) Zastupitelstvo obce Machová projednalo nejdříve změnu cen prodávaných pozemků ve vlastnictví obce
Machová. Závěrem schválilo zvýšení prodejní ceny obecních pozemků na 250,- Kč/m2.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 4 zdrželi se.
b) Zastupitelstvo obce Machová nemá námitky proti žádosti a vyhlašuje záměr prodeje požadované části
obecního pozemku č. 453/1. Schváleno jednohlasně.
2. Na zasedání se dostavila sl. Ludvíková ohledně nevhodného umístění betonových květináčů k dolní
křižovatce. Navrhla další přemístění na příjezdovou komunikaci u hlavní cesty naproti čp.11. Po zkušební
době se na dalším zasedání v případě potřeby projedná vhodnost umístění květináčů. Schváleno
jednohlasně.
3. Ve sportovním areálu se do sjezdu rodáků naveze zemina a urovná terén. Musí se dohledat hlavní
kanalizační potrubí. V budově čističky vody je třeba dobetonovat podlahu. Bývalou čistírnu využijí hasiči jako
skladové prostory pro požární soutěže a jejich potřeby. Práce budou zahájeny v červenci. Dotace na
modernizaci sportovních hřišť je zatím bez odezvy, čeká se na vyjádření poskytovatele Ministerstva školství a
tělovýchovy ČR. Schváleno jednohlasně, bez připomínek.
4. Ředitelka MŠ Machová požádala o souhlas s přijetím daru od Continental Barum s.r.o. ve výši 25.000,- Kč
za účelem pořízení klavíru do mateřské školy. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru a pořízením klavíru.
Schváleno jednohlasně.
5. Členové Zastupitelstva obce Machová projednali návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za r. 2014 a
následně schválili:
a) Závěrečný účet obce Machová za r.2014 se závěrem bez výhrad – schváleno jednohlasně.
b) Účetní závěrku obce Machová za r.2014 dle Protokolu o schválení účetní závěrky, který je přílohou tohoto
usnesení. Schváleno jednohlasně (Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
6. Starosta předložil ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě č. 148/2005 o nájmu a provozování vodovodu
„prodloužení vodovodu Machová – lokalita Za zahradou“, kterým se navyšuje nájemné na 10.000,- Kč ročně.
Schváleno jednohlasně.
7. Starosta František Klementa předložil zastupitelstvu k projednání plán oprav kanalizace a vodovodů na
období 2015-2022. Nejsou námitky, schváleno jednohlasně.
8. Místostarosta požádal firmu Galileo o představení SW na pořizování webových stránek. Místní organizace
si zde mohou zveřejňovat svoji činnost. Grafika je lepší, cena za služby nižší. Pořizovací výdaje 14,5 tis.Kč bez
DPH. Souhlas, schváleno jednohlasně.
9. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 27. 7. 2015 od 19.00 hod, v případě potřeby starosta svolá
zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
10. Přírodní hřiště Mateřská škola Machová
a) Zastupitelstvo obce Machová projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního
prostředí ze dne 2.6.2015 (Identifikační číslo EIS: IS SFZP 14180447) na realizaci akce:
CZ.1.02/7.1.00/14.22997 s názvem „Přírodní hřiště Mateřská škola Machová“ včetně jeho dvou příloh (tj.
Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí.
S rozhodnutím se seznámili a schválili přijetí dotace včetně jeho stanovených podmínek v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Schváleno jednohlasně (hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
b) Dle uvedeného Rozhodnutí příjemce obdrží dotaci ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou
kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky fondu ERDF.
Dotace je určena na spolufinancovaní akce „Přírodní hřiště Mateřská škola Machová“ :
85 % dotace z fondu ERDF (maximálně 1.541.419,75 Kč )
5 % dotace od Státního fondu životního prostředí ČR (maximálně 90.671,75 Kč),
10 % vlastní zdroje obce (tj. 181.343,55 Kč) z celkových způsobilých výdajů 1.813.435,05Kč.

Nezpůsobilé výdaje ve výši 112.092,05 Kč hradí příjemce z vlastních prostředků.
Schváleno jednohlasně (11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
11. Pro zajištění financování projektu Přírodní hřiště Mateřská škola Machová má obec Machová požádáno u
banky ČSOB a.s. o krátkodobý překlenovací úvěr ve výši 1.700 tis.Kč na průběžné financování projektu.
Předpokládá se, že úvěr bude splacen do konce roku po obdržení dotace. Bez námitek, schváleno
jednohlasně.
12. Po sjezdu rodáků (22. června 2015) nastoupí na Příhon firma hřiště.cz a zahájí práce na vybudování
přírodního hřiště. Vzato na vědomí, bez připomínek.
13. Zastupitelstvo obce Machová projednalo návrh na úpravu rozpočtu ohledně výdajů na veřejně prospěšné
práce v obci Machová. Po jeho projednání bylo schváleno rozpočtové opatření č.6/2015, kterým se převádějí
dotační výdaje z § veřejná zeleň (3745) na § 3639 (ostatní komunální služby). Výše závazného ukazatele
(výdaje na platy zaměstnanců) ani financování se nemění. Schváleno jednohlasně.
14. Zastupitelstvo obce Machová projednalo návrh na úpravu rozpočtu dle potřeb obce Machová. Po jeho
doplnění bylo schváleno rozpočtové opatření č.7 /2015, kterým se upravují příjmy (+ 2027,09 tis.Kč) a
výdaje (2027,09 tis.Kč), závazné ukazatele se nemění. Rozdíl financování (0 tis.Kč). Schváleno jednohlasně.
15. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pokyny pro pořizování materiálu a služeb v návaznosti na aktuální
předpisy pro veřejné zakázky a návrhy smluv na poskytnutí schválených dotací; ukládá starostovi uzavřít
smlouvy. (Hlasování 11 pro, proti,zdrželi se).
16. Obecní úřad Machová obdržel od organizace SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje
poděkování hasičům SDH Machová za pomoc a podporu při zajištění celostátní akce pro děti Bambifestu ve
Zlíně. Ocenili také nezištné nasazení v dobrovolné práci s dětmi a mládeží.
17. Starosta navrhuje odkoupit pozemek pod křížem naproti budovy OÚ Machová, který je umístěn na cizím
pozemku. Zastupitelstvo nemá námitek, starostu pověřuje přípravou podkladů. Schváleno jednohlasně.
18. Občané požadují stále častěji přistavení velkokapacitních kontejnerů na biologický odpad k zahradám.
Zastupitelstvo stanoví příspěvek občanů za přistavení kontejneru ve výši 200,- Kč/ 1 odvoz. Schváleno
jednohlasně.
19. Termíny připravovaných akcí :
- v sobotu dne 22. srpna 2015 ukončení prázdnin,
- v sobotu a v neděli 26. a 27. září 2015 – zahrádkáři - výstava ovoce a zeleniny
- v neděli dne 4.října 2015 -obecní hody
20. Zastupitelstvo schválilo vyřazení zastaralého majetku z MŠ Machová, bez námitek.

V Machové, dne 9. 6. 2015
František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

