V ý p i s usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 11. března 2019
1. Kontrolní výbor přednesl zastupitelstvu Plán činnosti v r. 2019, který byl schválen.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
2. Při poptávkách drobných stavebních prací obdržel starosta pouze 1 nabídku na chemické čistění
fasády zvonice, úpravu výklenků a nátěr oken od firmy RostevaMax s.r.o. (IČ: 25139231) za cenu
31,6 tis. Kč. Zastupitelstvo souhlasí s provedením údržbových prací, starosta zašle objednávku
uvedené firmě. Nebude se žádat o dotace z důvodu nízké ceny (je to neefektivní). Je třeba zajistit
přívod vody a el. energie.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
3. Na obnovu kříže z lokality Potoky je nutné zpracovat projekt a vyřídit stavební povolení, protože
se jedná o památku evidovanou Památkovým úřadem. Stavební výbor navrhuje oslovit p. Blahu
z Vlčnova. Zastupitelstvo souhlasí s tímto postupem.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
4. Pro opravu místních cest se doporučuje stavební firma HaB z Uherského Hradiště. Spáry budou
zality vhodnou směsí bez prořezávání povrchové vrstvy, nabídková cena je 65,- Kč bez DPH / m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu odesláním objednávky.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
5. Návrh na vypracování projektu pro rozšíření parkovacích ploch a vhodné technické provedení
opravy příjezdové plochy mezi budovami školky a kulturního domu budou zadány k posouzení
projektantce p. ing. Urbanové. Následně bude rozhodnuto o vypracování projektu. K rozšíření
parkovacích ploch je třeba stavební povolení. Nejsou námitky.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
6. Pro přímé napojení kanalizace od KD do veřejné sítě je nutné vyčerpat septik a prohlédnout
přítoky do nádrže. U MŠ je nutné opravit ucpávající se potrubí. U obou se musí prověřit místa pro
napojení přípojek. Vzato na vědomí.
7. Členové zastupitelstva diskutovali o možnostech technického řešení sanace vlhkého zdiva ve
sklepě v MŠ. S ohledem na rozcházející se reference technického řešení (osmóza) bude prozatímně
stav řešen sanačním nátěrem.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
8. Zastupitelstvo projednalo nabídky na vypracování projektu obnovy sídelní zeleně na Příhonu a ve
sportovním areálu od firem Atelier Kosa Zlín a Arvita Otrokovice. Na základě cenového kritéria
schválilo nabídku společnosti Arvita (8,7 tis. Kč). Starosta se pověřuje odesláním objednávky.
Starosta informuje, že na sídelní zeleň nabízí dotaci společnost ČEZ ve výši 100%. V případě dalšího
kola dotací podá obec žádost.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
9. Starosta informuje o přijetí žádostí o změnu ÚP paní Matoušovou a panem Velískem, které
obdržel společně e-mailem od paní M. Matoušové dne 11.3.2019 v 00:23 hod. Územní studie,
geometrický plán a obsažené podmínky využití byly e-mailem dne 11.3.2019 v 15:06 hod.
aktualizovány firmou SW architekti prostřednictvím paní Surovcové z MMZ, středisko územního
plánování. Zastupitelé byli seznámeni s přiloženým návrhem podmínek pro využití území v lokalitě
zahradnictví zaslané p. Matoušovou. Dále byli seznámeni s návrhem studie od firmy SW architekti
s.r.o. Zastupitelé žádají o čas k detailnímu seznámení s materiálem a doplnění dalších informací
k oběma návrhům na změnu ÚP.

Ing. Vítková, Ph.D. žádá členy zastupitelstva, aby doručili své připomínky do 1.4.2019. Starosta
znovu informoval o schůzce s paní Matoušovou a paní Surovcovou z MMZ konané dne 12.2.2019
v 16:00 hod. a stanovených podkladech k žádosti, které zaslal paní Matoušové e-mailem dne
20.2.2019 v 06:23 hod. (kopii obdržela i paní Surovcová, MMZ). Konstatuje, že nebyl dodán návrh
smlouvy o vyrovnání nákladů na změnu ÚP, ad.
V rámci projednání navrhované studie konstatuje zastupitelstvo, že některé body návrhu
nerespektují současný stav a možnosti lokality (budování přístupů v zadní části lokality, využití cizích
pozemků, veřejné osvětlení pouze na příjezdové cestě, sanace stávající zdrojů vody – studen, šíře
cesty a vyhýbací plochy nevhodné pro obsluhu svozu odpadu, výsadba stromu na zatrubněním
potoce, ad.).
Starosta bude informovat paní Matoušovou, pana Velíska a paní Surovcovou o výsledku projednání
a znovu požádá p. Matoušovou, aby doručila kompletní podklady, které byly diskutovány a
odsouhlaseny na schůzce 12.2.2019.
Dále byl diskutován záměr na demolici stavebních objektů, které paní Matoušová předpokládá
provést přímo na místě. Starosta paní Matoušovou telefonicky informoval, že je třeba dodržet
hlukové a prachové omezení těchto činností dle platné legislativy (200m mimo zástavbu, kropení,
ad.).
Zastupitelstvo souhlasí s uvedeným postupem.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
10. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Táňu Vítkovou, Ph.D. ke spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělením prostorového plánování,
středisko územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51
odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to po
dobu celého volebního období.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
11. Zastupitelstvo projednalo žádost ohledně propachtování dalších obecních pozemků parcely č.
726, 727, 730, 847,844 (vše LV 10001) a parc.č. 697 (LV 376).
Zastupitelstvo stanovilo podmínky propachtování (pozemky musí být bez oplocení a volně
přístupné veřejnosti, nesmí být využity k pastvě, sečení může být provedeno až po vyvedení mláďat
volně žijících zvířat a zákaz mulčování pozemků květnatých luk) a pověřuje starostu vyhlášením
záměru.
Hlasování: 11 pro, 1 proti, 0 zdrželi se (1 člen nehlasoval)
12. V rámci akce „Ukliďme Česko“, která je vyhlášena na 6.4.2019, se bude uklízet i v Machové. Sraz
účastníků a podrobné informace budou zveřejněny rozhlasem, na webových stránkách a facebooku
obce. Místostarosta zajistí pytle a přistavení kontejneru. Dále zajistí přihlášení obce Machová do
této akce. Vzato na vědomí.
13. Starosta informuje o společenských akcích pořádaných kulturním výborem v následujícím
období a žádá o spolupráci zastupitele při jejich zajištění:
16.3.2019 - dětský karneval od 15.00 hod
14.4.2019 - výtvarné odpoledne od 15.00 hod
27.4.2019 - rej čarodějnic – změna termínu!
Vzato na vědomí.
14. V obci Machová proběhne dotazníkové šetření, které je podkladem pro přípravu Strategického
plánu rozvoje obce. Dotazník je určen pro voliče (tj. osoby od 18 let), bude doručen do domácností,
vyplnění je anonymní, občané je budou moci vložit do poštovní schránky. Starosta zajistí tisk.
Distribuce bude provedena do 16.3.2019 a termín odevzdání na OÚ je do 12.4.2019. Občané budou
informováni obecním rozhlasem, na webu obce a FB.
Vzato na vědomí.

15. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí dotace obci Machová na pořízení stříkačky
pro hasiče ve výši 105.000 Kč (z programu RP 12-19- dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje), tj. 70 % z celkových způsobilých výdajů.
Obci byla doručena Smlouva o poskytnutí dotace Zlínským krajem č. D/0049/2019/KH, ve které
jsou mimo jiné uvedeny podmínky pro čerpání dotace (evidence, publicita, ad.).
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace, včetně podmínek a souhlasí s uzavřením výše uvedené
smlouvy. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. Pro výběrové řízení na dodavatele stříkačky byla
jmenována komise ve složení: starosta, místostarosta, Jaromír Brázdil, Ing. Vladimír Velísek, Jiří
Menšík. Vše schváleno jednohlasně.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
16. Na pořízení dopravního automobilu pro hasiče může obec požádat také o dotaci na
dofinancování vozidla ze Zlínského kraje v max. výši 300tis. Kč (předpokládaná celková cena cca 900
tis. Kč, z toho cca 450 tis. Kč dotace MVČR, cca 300 tis. Kč předpokládaná dotace ZK a zbylá část
vlastní zdroje z rozpočtu obce). Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotace na Zlínský kraj a
pověřuje starostu jejím vyřízením. Pro výběrové řízení na dodavatele hasičského vozidla, které
proběhne dne 13.3.2019, byla jmenována komise ve složení: starosta, místostarosta, Bohuslav
Husek, Jiří Fryštacký a Jaromír Brázdil.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
17. Pokyny k cenám za služby obce na rok 2019 se doplňují o půjčování teflonových ubrusů v ceně
5,- Kč/ks a štoly 1,-Kč/ks; na praní ubrusů se bude přispívat 11,- Kč/za ubrus, 3,- Kč/za štolu. Nejsou
námitky, schváleno jednohlasně.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
18. Kronikářkou obce Machová byla jmenována Mgr. Eva Horňáková. Za tuto službu jí bude
každoročně poskytována jednorázová odměna (400,- Kč za každý měsíc výkonu funkce) s účinností
od 12.3.2019. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
19. Zastupitelstvo obce Machová byli seznámeni se zápisem ze zasedání zastupitelstva obce
Mysločovice. Nesouhlasí s postupem obce Mysločovice, které neschválilo navýšení kapacity družiny
a ohrazuje se proti tvrzení, že okolní obce se nebudou spolupodílet na provozu. Obec Machová
zaslala v prosinci roku 2018 vlastní návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu. Obec
Mysločovice zamítla na svém zasedání dne 4.3.2019 rozšíření kapacity, avšak odpověď
s komentářem na návrh dohody obce Machová zaslala dne 6.3.2019. Obec dále povede jednání
k uzavření oboustranně vyvážené dohody.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
20. Zastupitelstvo projednalo komentář obce Mysločovice k návrhu dohody o školském obvodu.
Starosta se pověřuje vypracováním odpovědi, odesláním obci Mysločovice a organizací společné
schůzky v případě zájmu druhé strany.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
21. Starosta svolal dne 11.3.2019 krizový štáb obce v rámci připravenosti na krizové situace.
Vzato na vědomí.
22. Starosta informoval o akci Hodina Země zaměřenou na ochranu životního prostředí a klimatu.
Souhlas s akcí bude projeven vypnutím světel veřejného osvětlení dne 30. března 2019 v době od
20:30 do 21:30 hod. Občané se mohou připojit také zhasnutím světel ve svých domácnostech.
Zastupitelstvo schválilo, aby se i obec Machová zapojila do této akce, informace budou zveřejněny
na webu obce, FB a v obecním rozhlase. Současně bude prezentován přístup obce k třídění odpadů

jako jednoho z přístupu ochrany přírody. Místostarosta se pověřuje přihlášením akce a prezentací
třídění. Vzato na vědomí.
23. Starosta projedná s firmou Technické služby Otrokovice možnosti svozu nápojových kartonů. O
doplnění dalších kontejnerů ke sběru a třídění bude žádat společnost EKO-KOM v rámci výpůjční
smlouvy. Vzato na vědomí.
24. Zastupitelstvo obce Machová deleguje starostu Ing. Zdeňka Nováka, Ph.D., aby se zúčastnil
řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která se koná 16. května 2019 a
zmocňuje ho za obec Machovou k zastupování a hlasování i k výkonu všech práv akcionáře
spojených s účastí na valné hromadě.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
25. Obdrželi jsme žádost o příspěvek na farní tábor. Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 5.000,-Kč,
které bude součástí rozpočtového opatření. Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
26. Místostarosta seznámil zastupitele se záměrem prořezání trávníků ve vybraných lokalitách
(Sportovní areál, Příhon, plocha pod MŠ a pod KD, část návsi) společností Miserovský. Předpokládají
se výdaje 10 tis. Kč. Akce bude realizována z rozpočtu obce v rámci údržby zeleně. Vzato na vědomí.
27. 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 . 3/2019,
kterým se upravuje příjmy (+80 tis.Kč) a výdaje (+8,5 tis.Kč). Rozdíl (+71,5 tis.Kč) bude využit pro
financování hospodaření v následujícím období. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
28. Obec by měla slavnostně vysadit novou výroční lípu (na návsi máme stoletou lípu a čtyřicetiletou
lípu). Je třeba ve spolupráci s občany určit místo pro výsadbu. Občané mohou své návrhy napsat
do dotazníku ke koncepci rozvoje obce. Poté bude vhodné místo vyhodnoceno. Vzato na vědomí.
29. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 3.4.2019 od 17.30 hod. V případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

V Machové, dne 12.3.2019

Zapsala: Libuše Zaoralová
--------------------------------------------Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta
Ověřili:
-------------------------------------------Ing. Vladimír Velísek,
předseda kontrolního výboru

------------------------------------------Josef Benek, místostarosta

