V ý p i s usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 3. dubna 2019
1. Na zasedání se dostavil ředitel MŠ Machová Mgr. Mlčoch, který informoval zastupitelstvo o
provozu školky a současně požádal o projednání požadavků:
a) Dořešit omítku ve sklepních prostorách -starosta zajistil zednické práce ve sklepě - nová
omítka s nátěry vápnem.
b) Vysadit do zahrady u školky nové stromy, aby byl zajištěn stín pro děti v horkých letních dnech
- výsadba doporučených dřevin bude realizována, zajistí starosta a místostarosta.
c) Zápis dětí proběhne 16.5.2019 – rodiče mohou doručit žádosti od 2.do 16.května 2019.
d) Vyjádření souhlasu s přijetím přislíbeného daru ve výši 10.000,-Kč od společnosti Continental
Barum, s.r.o., který byl poskytnut na elektronické klávesy -zastupitelstvo nemá námitek a
souhlasí s přijetím daru.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
e) Pro MŠ Machová byla schválena Zlínským krajem dotace na školství ve výši 2.226 tis.Kč, kde se
klade důraz na využití dotace hlavně pro pedagogické pracovníky; nepedagogickým
zaměstnancům má v případě potřeby doplácet do mezd zřizovatel – vzato na vědomí,
v červenci proběhne v MŠ kontrola hospodaření. Vzato na vědomí.
f) Dává ke zvážení zastupitelstvu, zda by bylo možné obdobně jako v Lechoticích financovat přímo
z rozpočtu zájezdy a kulturní akce pro děti MŠ, aby se zrušil náročný výběr a vyúčtování se
všemi rodiči; položka by se promítla do školného. Vzato na vědomí.
2. Do ZŠ Mysločovice by mělo jít k zápisu 10 předškoláků - v pondělí 8.4.2019 proběhne v MŠ
Machová od 16.00 hod schůzka s rodiči, v případě potřeby bude stanoven náhradní termín. Vzato
na vědomí.
3. Na zasedání se dostavili občané, aby se informovali ohledně změny územního plánu v lokalitě
Zahradnictví. Občané vyjádřili znepokojení v případě výstavby budov pro podnikání s ohledem na
spory v sousední obci a apelují na ochranu životního prostředí, případný hluk, nebo zápach.
Starosta spolu s předsedkyní stavebního výboru seznámil občany s plány a postupem obce.
Starosta ujistil, že obec postupuje v zájmu občanů a obce při nastavení podmínek využitelnosti a
dalších bodů studie tak, aby byly eliminovány nežádoucí dopady. Žadatelka předloží studii MMZ,
Územnímu odboru a zastupitelstvo bude dále tento dokument připomínkovat. Obec bude trvat na
zanesení studie do územního plánu tak, aby byly podmínky pro výstavbu závazné. Další informace
budou zodpovězeny v dalším bodu jednání ve zprávě stavebního výboru. Občané souhlasili.
4. V lokalitě Zahradnictví občané požadují zajistit veřejné osvětlení na konci ulice - buď natočit
stávající osvětlení anebo přidat 1 sloup se světlem. Starosta informuje, že objednal schválenou
revizi veřejného osvětlení, v rámci které projedná možnosti řešení. Vzato na vědomí.
5. Občané podali návrh, aby při opravě „kostkovice“ byla využita stavební suť na zpevnění místní
komunikace v lokalitě Zahradnictví. Starosta informuje, že v rámci plánovaných akcí byly
stanoveny priority opravy komunikací včetně finančního plánu a navazujících dotací. V případě
nepřidělení dotace se priority přehodnotí. Vzato na vědomí.
6. Na záměr propachtování obecních pozemků se přihlásil 1 zájemce s nabídkou:
a) propachtování parcel č. 726 (4515m2), 727 (3837m2) a 847 (1031m2) za 1 Kč/m2 ročně.
Zastupitelstvo souhlasí, starosta připraví smlouvu s podmínkami a pověřuje se podpisem smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

b) Dále nabízí bezplatné užívání za údržbu:
- u parcely č. 844 (3206 m2) a navrhuje, aby obec vyčistila plochu a založila trávník,
účinnost smlouvy bude až po vyčistění a osetí;
- u parcely č. 698 (celková výměra 2590 m2), 14/15 výměry.
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným užíváním těchto pozemků, který bude žadatel udržovat
v pořádku; starosta připraví smlouvu s podmínkami uvedenými v záměru a pověřuje se podpisem
smlouvy. Dále zjistí termín možného prvního kosení (s ohledem na vyvedení mláďat).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
7. Zastupitelstvo projednalo žádosti p. Matoušové a p. Velíska o pořízení změny územního plánu
obce Machová.
Zastupitelstvo obce Machová usnesením:
a) rozhodlo
v souladu s ust. § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny územního plánu obce
Machová, na základě požadavku navrhovatelky paní Márie Matoušové (vlastníka pozemků p. č.
338/5, 338/15, 338/16, 338/17, 338/18, 338/19 a st. p. č. 147 a 148 vše k. ú. Machová), která
bude řešit změnu funkčního využití výše uvedených pozemků z plochy pro zemědělskou a
lesnickou výrobu - VZ (bývalé zahradnictví) na plochu smíšenou obytnou – SO.
b) rozhodlo
v souladu s ust. § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny územního plánu obce
Machová, na základě požadavku navrhovatele pana Pavla Velíska (vlastníka pozemků p. č. 338/14
a 339/2 vše k. ú. Machová), která bude řešit změnu funkčního využití výše uvedených pozemků
z plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu - VZ (bývalé zahradnictví) na plochu smíšenou
obytnou – SO.
c) rozhodlo
v souladu s ust. § 45 odst. 4) stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, že veškeré náklady na
zpracování změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se
zpracovává, bude hradit navrhovatelka paní Mária Matoušová. To se týká i úhrady nákladů změny
funkčního využití pozemků vlastníka Pavla Velíska, p. č. 338/14 a 339/2 k. ú. Machová, které bude
hradit paní Matoušová.
d) rozhodlo
v souladu s ust. § 55a odst. 1) stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, že změna bude
pořizována zkráceným způsobem.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
8. Zastupitelstvo projednalo návrh stavebního výboru na stanovení podmínek využitelnosti pro
změnu územního plánu lokality Zahradnictví. Zastupitelstvo preferuje co největší podíl plochy pro
bydlení. Podmínky budou zapracovány v rámci dalších kroků řízení. Vzato na vědomí.
9. Autobusová doprava od 12/2019
Po zaslání aktualizovaných jízdních linek z 02/2019 od obce Míškovice se Machová objevuje ve
třech linkách. Co se týče přímého spojení se Zlínem, byly přijaty naše návrhy, máme oproti
současnému stavu o 4 spoje ve všední dny navíc do Zlína a o 2 víc ze Zlína. O víkendech +4 spoje,
ze Zlína pak +1.
Na jednání s KOVEDem dne 4.4.2019 (starosta, Ing. Vítková, Ph.D.) budou diskutovány spoje pro
děti navštěvující ZŠ Mysločovice.

10. Majitelka pozemku parc. č.38 (57 m2) nabízí k odprodeji za cenu 30 tis.Kč. Zastupitelstvo
posoudilo nabídkovou cenu a s ohledem na cenu obvyklou místním poměrům prodejů i koupě
pozemků obcí Machová, nabízí 350 Kč/ m2. Starosta se pověřuje dalším jednáním s majitelkou.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
11. Na opravu kříže objedná místostarosta kameníka z Tlumačova za podmínky zajištění vyjádření
památkového úřadu v nabízené ceně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
12. Starosta informuje, že proběhla schůzka s projektantkou za účelem zpracování studie k opravě
příjezdu a vybudování parkoviště mezi KD a MŠ. Úhrada bude v rámci vyrovnání celkové faktury za
PD kostkovice. Pro zpracování studie je nutné zajistit výškopis a polohopis dotčených ploch (cca
4,5 tis.Kč). Zastupitelstvo schvaluje vypracování studie a objednávku geometrického zaměření,
starosta se pověřuje odesláním objednávky.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
13. Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 10 tis.Kč pro Myslivecké sdružení Háj, který je určen na
činnost při ochraně krajiny a přírody vč. lokality Korbele. Starosta se pověřuje podpisem darovací
smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
14. Přihláška do soutěže Vesnice roku 2019 se musí podat do 30.4.2019. Ing. Velísek vyzval
k podání přihlášky do soutěže s tím, že pokud bude obec pokračovat v soutěži a uspěje, může
získat dotace až 600 tis.Kč. Ale je nutné velmi dobře připravit program. Zastupitelstvo diskutovalo
efektivnost projektu s ohledem na vložené náklady, přípravu a chybějící nabídku obce v nových
akcích proti minulému roku.
Starosta nechal hlasovat o podání přihlášky: 4 pro, 4 proti, 4 se zdrželi - neschváleno.
15. ČEPS oznámil provedení údržby porostu v ochranných pásmech dle zákonných předpisů, jedná
se také o stromy v biokoridoru, firma nabízí obci možnost odvozu dřeva po prořezu. Zastupitelstvo
rozhodlo, že se ponechá úklid na firmě ČEPS, protože by byl vlastní odvoz s ohledem na cenu
dřeva neefektivní. Starosta vyhradí právo na informaci o termínu provedení, tak aby bylo možno
zajistit přítomnost zástupce obce. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
16. Dne 13.3.2019 proběhlo výběrové řízení k posouzení nabídek na dodavatele vozidla pro SDH
Machová.
a) Dle zprávy o posouzení nabídek se doporučuje zastupitelstvu ke schválení jako nejvhodnější
nabídka od firmy Auto Trutnov za cenu 880.986 Kč včetně DPH. Vozidlo Ford, model Custom
kombi 320 Trend L2, 96kW, splňuje všechny podmínky a požadavky dotačního programu.
Zastupitelstvo nemá námitek, schvaluje výběr nejvhodnější nabídky dle zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek a souhlasí se zakoupením vozidla u společnosti Auto Trutnov s. r. o., 541 01
Trutnov, Krkonošská 556, IČ 2591270 za cenu 880.986 Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Starosta předložil ke schválení návrh Kupní smlouvy se společností Auto Trutnov s. r. o.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
c) Na základě výběru dodavatele požárního vozidla se starosta pověřuje, aby podal žádost o
vydání rozhodnutí pro poskytnutí dotace na projekt „obec Machová - pořízení nového dopravního

automobilu“ od Ministerstva vnitra ČR z programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH
obcí.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
17. Starosta předložil zastupitelstvu k projednání fakturu č. 19-200-00017 od obce Mysločovice na
částku 89.630,35 Kč s přílohou.
V r. 2018 jsme obdrželi fa. č. 18-200-00022 s přílohou, která je nedílnou součástí faktury, kde je
uvedeno „Příspěvek na rok 2018 podle skutečných výdajů roku 2017“. V roce 2019 jsme obdrželi
fakturu 19-200-00017 s přílohou, která je nedílnou součástí, kde je uvedeno „Příspěvek za rok
2018 podle skutečných výdajů roku 2018“. Jedná se tedy o opětovně fakturovaný rok 2018.
Zastupitelstvo rozhodlo o vrácení výše uvedené faktury a požaduje vysvětlení obce Mysločovice.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
18. Starosta informuje o vývoji situace jednání o uzavření nové školské dohody s obcí
Mysločovice. Poslední schůzka proběhla dne 15.3.2019 v Machové. Schůzku iniciovala ředitelka
ZŠ. Účastnily se i ostatní obce. Tématem byla kapacita družiny pro příští školní rok. Obce
oponovaly předloženou kalkulaci, která i přes proklamovanou nedostatečnou kapacitu obsahovala
i žáky z obcí mimo školský obvod. Starosta obdržel připomínky k návrhu ze strany Mysločovic,
které předal zastupitelům. Starosta Mysločovic uspořádá schůzku. Termín upřesní. Obec Machová
požaduje spoluúčast při rozhodování o výdajích na školská zařízení, na která má přispívat.
Vzato na vědomí.
19. Místostarosta informoval o opravě malotraktoru v Prostějově. Zástupce firmy Šálek nabídl
odkoupení stávajícího malotraktoru za 80 tis.Kč a prodej repasovaného s kabinou za cenu 390
tis.Kč. Starosta upozorňuje na potřebu výměny a navrhuje pořízení repasovaného stroje v případě,
že by šlo o malotraktor s motorem Lombardi.
Vzato na vědomí.
20. Starosta informoval přítomné, že 24 a 25. května 2019 proběhnou volby do Evropského
parlamentu. Komise stanovena v počtu 5+1.
Vzato na vědomí.
21. Domov pro seniory Napajedla žádá o příspěvek. Zastupitelstvo schválilo dar 2000,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
22. Český červený kříž (oblastní spolek Zlín) doručil oznámení, že naši 2 občané získali za 40
odběrů zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského. Další občan na oznámení Transfúzní stanice Zlín,
dosáhl 60ti odběrů. Starosta ukládá Sociálnímu výboru zajištění slavnostního poděkování
v průběhu příštího zasedání a předání věcného daru.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
23. Spolek OSA zaslal Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl, s vyčíslením
autorské odměny na r. 2019 ve výši 5.057 Kč včetně DPH se slevou 5 % při jednorázové úhradě.
Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření uvedené smlouvy. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
24. Zastupitelstvo souhlasí se splacením zbývající části úvěru (poslední stav 65.014 Kč), který byl
poskytnut v r. 2013 na zateplení obecního úřadu a který má být do konce roku splacen. Starosta
se pověřuje vyřízením splacení uvedeného úvěru s pověřeným pracovníkem ČSOB.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

25. V březnu 2019 zemřel občan žijící v Machové. Protože se jednalo o mimořádnou situaci a
nikdo se nepřihlásil k zajištění pohřbu, bylo nutné zajistit pohřební služby na náklady obce
Machová (8 tis.Kč). Po vyřízení úmrtního listu může obec požádat o náhradu ministerstvo pro
místní rozvoj (dle § 5, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví). Zastupitelstvo souhlasí
s postupem.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
26. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se upravují příjmy
+846,5 tis.Kč a výdaje + 669,5 tis.Kč, rozdíl (+177 tis.Kč) bude použit pro financování hospodaření
v následujícím období.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
27. Byla podána žádost o povolení bezplatného využití KD pro cvičení „zumby“ machovskou
občankou. Navrhuje každý čtvrtek od 18 do 19 hod. Tento den je z provozních důvodů nevhodný,
obec navrhuje pondělí až středu. Místostarosta předá informace.
Vzato na vědomí.
28. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 6.5.2019 od 17.30 hod. V případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
V Machové, dne 4.4.2019

Zapsala: Libuše Zaoralová

--------------------------------------------Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta

Ověřili:
-------------------------------------------Ing. Vladimír Velísek,
předseda kontrolního výboru

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

