V ý p i s usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 11. února 2019
1. Provoz Mateřské školy Machová
a) Ředitel MŠ Machová Mgr. Mlčoch žádá o souhlas s uzavřením MŠ Machová po dobu letních
prázdnin od 15.7.2019 do 18.8.2019 (dne 19.8.2019 by byl provoz obnoven). Nejsou námitky,
schváleno. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Libuše Pospíšilová přednesla zprávu školského výboru, o současném dění v Mateřské škole

Machová, o práci zaměstnanců MŠ pro obec a o nastavení komunikace a další spolupráce mezi
zastupitelstvem Machová a MŠ Machová. Vzato na vědomí.
2. Na zasedání se dostavili machovští občané se žádostmi o projednání:
P. Slaběňák požádal o možnost výjimečného parkování nákladního vozidla přes víkend u
sportovního areálu. Není to vhodné místo k parkování nákladního vozidla.
Hlasování: 0 pro, 3 proti, 10 zdrželi se - neschváleno.
3. Předseda kontrolního výboru provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání; plán činnosti a
kontrolní řád bude projednán na dalším zasedání. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Finanční výbor přednesl plán činnosti na r. 2019, zastupitelstvo nemá námitek.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
5. Starosta předložil návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu kanalizace v části obce
tzv. Letná. Cena díla vstupující do majetku obce je 515.000 Kč. Nejsou námitky, starosta se
pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
6. Starosta předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práv věcného břemene, týkající
se vstupu na pozemek parc.č. 436/33 za účelem oprav a udržování veřejné kanalizace. Nejsou
námitky, starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
7. Starosta předložil návrh Smlouvy na zřízení práv věcného břemene, týkající se vstupu na
pozemek parc.č. 436/33 za účelem oprav a udržování veřejné kanalizace za úplatu. Nejsou
námitky, starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
8. Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o
nakládání se stavebním odpadem na území obce Machová.
Schváleno: Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
9. Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 kterou se stanovuje zákaz
spalování suchých rostlinných materiálů v obci Machová.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
10. Zastupitelstvo vyhodnotilo jedinou podanou nabídku p. Hrdiny na propachtování části
obecního pozemku parcela č. 709. Zastupitelstvo navrhuje propachtovat pozemek za úplatu ve
výši 1,- Kč/m2 za rok. V případě souhlasu žadatele se starosta pověřuje k uzavření pachtovní
smlouvy s povinností strpět při jeho užívání stavbu vodního díla „Záchytné příkopy v k.ú.
Machová“. Schváleno.
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 0 zdrželi se.

11. Stavební výbor informoval zastupitelstvo o technických řešeních asanace zdi v budově školy ve
sklepě MŠ, která má vysokou vlhkost. Stavební výbor zajistí další nabídky, které budou předloženy
a projednány na dalších zasedáních. Realizace oprav musí proběhnout v termínu výluky provozu
MŠ. Vzato na vědomí.
12. Stavební výbor dále předložil nabídky na opravy komunikací (opravy asfaltem, zalití spár).
U komunikace mezi MŠ a kulturním domem je navrhováno rozšíření parkoviště. Starosta navrhuje
využití zámkové dlažby ze zásob obce a dokoupení chybějícího materiálu. Stavební výbor znovu
posoudí technické řešení zalití spár a prioritu oprav komunikací. Starosta doporučuje, aby byla
objednávka odeslána co nejdříve (v návaznosti na plán prací a pořadí objednávek u odborných
firem). Vzato na vědomí.
13. Stavební výbor informoval zastupitelstvo, že v rámci plánu činností na r. 2019 se bude scházet
pravidelně týden před zasedáním zastupitelstva.
14. Starosta informoval přítomné o doručení žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, souhlas a vyjádření ke stavbě „Machová, Mikoška přípojka NN“
v lokalitě Záhumenice za úplatu 3.000 Kč. Zastupitelstvo projednalo a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
15. Starosta zadal zpracování Strategického plánu rozvoje obce Machová, studentce v rámci
spolupráce s UTB ve Zlíně (bakalářská práce). Za tímto účelem bude provedeno dotazníkové
šetření. Žádá zastupitele o revizi a doplnění dotazníku, který jim bude odeslán mailem 12.2.2019,
s navrácením do 14 dní. Vzato na vědomí.
16. V obci Machová proběhla kontrola obecně závazných vyhlášek. Závěr kontroly: obecně
závazné vyhlášky nejsou v rozporu se zákony. Vzato na vědomí.
17. Starosta informuje, že jsme obdrželi registraci dotace na pořízení dopravního vozidla pro SDH
Machová. Je nutno připravit zadávací dokumentaci a provést výběrové řízení dle zákona.
Doporučuje se využít služeb ing. Pilařové, která má odborné zkušenosti při vyřizování dotací
v této oblasti. Předpokládaná cena služeb cca 10 tis. Kč. Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje
starostu odesláním objednávky.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
18. Společnost IPA nabízí za 20 tis.Kč reklamu obce na omalovánkách pro děti se zaměřením na
dopravní výchovu. Starosta nechal hlasovat o požadavku na nabízenou reklamu.
Hlasování: 0 pro, 13 proti, 0 se zdržel.
19. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se upravují výdaje
+ 57 tis.Kč; budou financovány z hospodaření obce.
20. Účetní předložila ke schválení členům zastupitelstva Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků obce Machová k 31.12.2018. Schváleno jednohlasně.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
21. Zastupitelstvo projednalo na svém zasedání Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ
Machová okr. Zlín: - výsledek hospodaření - zisk ve výši 2551,10 Kč,
- zisk bude odveden do rezervního fondu.
Účetní závěrka MŠ Machová byla schválena bez výhrad a námitek.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

22. Starosta informoval o finančních nákladech na zpracování a tisk prvního čísla Machovského
zpravodaje ve výši 10 690 Kč. Vzato na vědomí.
23. Sdružení měst a obcí požádalo o vyplnění dotazníku „Současná kapacita mateřských škol
zřizovaných územně samosprávnými celky“. Starosta požádal mailem ředitele Mgr. Mlčocha o
doplnění informací a výbor pro školství a sociální oblast o součinnost. Dotazník je nutné odeslat
zpět SMO do 15.2.2019. Vzato na vědomí
24. Zastupitelstvo schválilo odpisový plán na r. 2019. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
25. Bylo nutné pořídit datové uložiště k zálohování (za 12 tis.Kč) a propojení do sítě všech
obecních počítačů s ohledem na data obce včetně účetnictví a jejich ochranu. Vzato na vědomí.
26. Kulturní výbor připravuje dětský karneval, který se bude konat 16.3.2019 od 15.00 hod
v kulturním domě – přípravná schůzka proběhne 5.3.2019, předseda výboru současně požádal
zastupitele, aby pomohli při organizaci. Vzato na vědomí.
27. Na základě vzájemné diskuze byl stanoven termín pro setkání s občany na pátek 26.4.2019 od
18.00 hod. Pozvánky budou předem připraveny a rozeslány.
28. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 11.3. 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 13.2.2019

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

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

