V ý p i s usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 12. listopadu 2018
1. Starosta navrhl zastupitelstvu, aby po dobu celého volebního období 2018-2022:
byla zapisovatelem zasedání účetní p. Zaoralová a ověřovali zápis předseda kontrolního výboru
Ing. V. Velísek a místostarosta J. Benek, nejsou námitky - schváleno.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
2. Přítomní schválili program zasedání – jednohlasně.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se.
3. U bývalého pohostinství a u kulturního domu byly umístěny popelnice na sběr použitého
kuchyňského oleje:
a) Občanům bude do domácností doručen leták s informacemi, schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Nádoby budou polepeny samolepkami, aby nedocházelo k ukládání jiných odpadů než jsou
kuchyňské oleje. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
4. Místostarosta zajistí revizi opravy zadních dveří obecního vozidla Fiat.
5. Zasedání a zápisy ze schůzí se budou označovat pořadovým číslem s účinností od 12. listopadu
2018 včetně. Nejsou námitky, vzato na vědomí.
6.a) Zastupitelstvo projednalo a doplnilo návrh akcí, které by měly být zařazeny do Programu
obnovy vesnice Machová (POV) na volební období 2018- 2022. Tento dokument bude schválen na
následujícím zasedání v prosinci 2018. Následně bude zveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách obce.
V rámci projednání POV byly diskutovány následující úkoly, které je nutné dořešit v následujícím
období:
- seznámit se a projednat s projektantem detaily návrhu opravy kostkovice pod obecním úřadem
na schůzce dne 16.11.2018 za účasti zástupců stavebního výboru, starosty a místostarosty,
- zajistit kolaudaci studny s užitkovou vodou v prostoru kompostárny,
- prověřit možnosti údržby protizáplavových valů,
- je třeba zajistit původní projekty na veřejné osvětlení (zajistí stavební výbor),
- starosta zajistí analýzu pro nový způsob třídění komunálních odpadů (nabídka dodavatel:
mojeodpadky.cz ),
- starosta spolu se školským a sociálním výborem projedná podmínky založení hudebního kroužku,
- Ing. Vítková, Ph.D. upozorňuje na nutnost oplocení kalových polí u ČOV, z důvodu budoucího
umístění technologie,
Požadavky ředitele MŠ - provozní záležitosti :
- je třeba řešit sanaci vlhkého zdiva ve sklepě - ing. J.Haas navrhne vhodné technické řešení,
- návrhy do rozpočtu 2019 – nákup majetku, vyšší výdaje u některých položek, předpoklad
dotace od ZK,
- dořešit oblast ochrany osobních údajů na obci i v MŠ - při společné schůzce s pověřenkyní
dne 15.11.2018 starosta prověří ceny za služby GDPR v MŠ,
- je třeba zajistit posouzení zdraví stromů v zahradě MŠ i na přírodním hřišti (na Příhoně) -starosta projedná možnosti a cenu za posouzení,
V obci je mimo jiné potřebné:
- dořešit odkrytý kanál u sportovního areálu – bude posouzeno při inventurách,
- ČOV – ve výpusti stojí voda – je třeba vyčistit usazeninu,
- musí se dořešit povolení na vypouštění odpadních vod – zajistí stavební výbor,

6.b. Na základě změny právních předpisů (dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. o odměnách
zastupitelů) a s ohledem na příjmy a výdaje rozpočtu projednali přítomní členové návrhy a na rok
2019 schválili neuvolněným členům následující odměny s účinností od 1.1.2019:
a) předseda výboru /neuvolněný zastupitel: 1.900,- Kč (hlasování: 8 pro, 0 proti, 4 zdrželi se)
b) člen výboru /neuvolněný zastupitel 1.400,- Kč (hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se)
c) starosta / neuvolněný zastupitel 15.000,- Kč (hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
d) Odměny do konce roku 2018 schválené na ustavujícím zasedání nabývají účinnosti 12. 11.2018.
(Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
7. Starosta zajistí kontrolu udržování pořádku okolo bývalého pohostinství v Machové.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
8. Ing. Vítková požádala o vyjádření stanoviska nového obecního zastupitelstva k úhradě faktury
od obce Mysločovice - neinvestiční příspěvek na provoz školní jídelny a družiny po vyúčtování za r.
2017 ve výši 111,5 tis.Kč. Starosta nechal hlasovat o provedení úhrady požadované částky .
Hlasování: 1 pro, 11 proti, 0 zdrželi se.
Závěr: Požadovaný neinvestiční příspěvek se nebude hradit až do vyjasnění struktury a skutečné
výše přerozdělovaných příspěvků do ZŠ.
9. Všichni členové zastupitelstva se zúčastní fyzických inventur na útvarech. Za tímto účelem byli
proškoleni. Na zasedání byly stanoveny termíny a komise pro inventury na jednotlivých útvarech.
Fyzické inventury musí být dokončeny nejpozději do 10.prosince 2018.
10. Na zasedání přednesli zástupci školského a sociálního výboru, a výboru pro kulturu a sport,
dále SDH a TJ Sokol, a ředitel MŠ Machová, plány činností na rok 2019, jejichž činnost navazuje na
požadavky na výdaje z rozpočtu obce. Vzato na vědomí.
11. Starostovi se ukládá zveřejnit záměr pronájmu místnosti klubu v kulturním domě,
s podmínkou udržování čistoty příslušejícího sociálního zařízení, které je užíváno i pro veřejnost
(nejen pro návštěvníky klubu) a nájem se zřizuje na dobu určitou 1.1.2019 do 31.12.2022.
Schváleno – hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
12. V rámci přípravy projektů na stavební povolení pro víceúčelovou budovu ve sportovním areálu
bude svolána veřejná schůze, aby se občané mohli vyjádřit k rozpočtu a účelům využití. Vzato na
vědomí.
13. Rozpočtový výhled na roky 2019-2022 připraví na další zasedání v prosinci 2019 finanční
výbor.
14. Starosta předložil ke schválení žádost o finanční dar pro pořízení baby-boxu ve Vsetíně.
Závěrem se navrhuje, že obec Machová nebude přispívat, nejedná se o spádové město.
Hlasování 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
15. V rámci projednávání nové podoby vyhlášky o místním poplatku za komunální odpady
požádala Ing. Vítková, Ph.D. o strukturu a přehledy plateb za služby TS Otrokovice. Rozbory budou
připraveny na další zasedání. Zastupitelstvo projednalo podmínky stávající obecně závazné
vyhlášky, které zůstanou i na další období beze změn.
16. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 10.12.2018 od 17.30 hod. Schváleno jednohlasně
(10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).

17. Starosta přednesl ke schválení dispoziční oprávnění pro volební období 2018-2022, kde byly
upřesněny kompetence mezi neuvolněným starostou a uvolněným místostarostou, dále účetní
obce a dalšími dotčenými osobami. Schváleno jednohlasně - 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
18. Společnost O2 informovala o zrušení povinnosti provozování veřejných hovoren v obcích na
základě aktuálního rozhodnutí Optimalizace 2019. O2 nabízí další provozování za měsíční
poplatek 1000,- Kč měsíčně, nebo zrušení telefonní budky a uvedení prostor do původního stavu.
Další možností je odkup budky pro účely „knihobudky“. Starosta prověřil u O2, že telefonní
přístroj v budce se v Machové využívá 1x měsíčně (dle O2 se pravděpodobně jedná pouze o
zkušební hovory technika). Zastupitelstvo schválilo odstranění telefonní budky včetně sloupu
a přívodního kabelu. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
19. Zájemkyně o koupi pozemku v lokalitě bývalého zahradnictví požádala o změnu územního
plánu; požaduje převést pozemek na bytovou výstavbu. Požádali jsme o vyjádření MM Zlína
(odbor územního plánování) a obdrželi jsme odpověď, že obec Machová má dostatečné rezervy
pro výstavbu bytů a je třeba nejdříve vyčerpat tyto rezervy. Teprve potom budou povoleny další
plochy pro bydlení/ výstavbu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěry MM Zlína a žádost o změnu územního plánu zamítá.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
20. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 9/2018, kterým se upravují příjmy + 180 tis.Kč,
a výdaje +18 tis.Kč. Rozdíl 162 tis.Kč bude použit pro hospodaření v následujícím období.
Schváleno jednohlasně. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
21. Ing. Velísek upozornil na nutnost zajistit náhradní Vánoční strom ke zvonici (původní usychá a
je zlomený). Vzato na vědomí, kulturní výbor zajistí náhradu.
22. Zastupitelstvo nemá námitky, aby neuvolněná členka zastupitelstva obce Machová p.
Pospíšilová vykonávala i nadále správce kulturního domu na základě dohody o pracovní činnosti.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
23. V KD je nutné před plesovou sezónou dokončit vnitřní úpravy : olištování jeviště a podlahy pod
okny, dále je nutné zajistit garnýže a záclony. Mělo by se pomýšlet i na nové ubrusy (ať už
jednorázové anebo trvanlivější). Vzato na vědomí.
24. Kulturní výbor připraví vánoční akce:
dne 1.12.2018 -Vánoční tvoření v kulturním domě
dne 16.12.2018 -Rozsvícení Vánočního stromu u zvonice - od 18.00 hod

V Machové, dne 13.11.2018
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Ing. Vladimír Velísek,
předseda kontrolního výboru

Josef Benek, místostarosta

