V ý p i s usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 10. prosince 2018
1. Starosta nejdříve požádal zastupitelstvo o schválení programu zasedání – nebyly námitky
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
2. Starosta navrhl přítomným, že s ohledem na velmi obsáhlý program a časové možnosti celého
zastupitelstva, bude zasedání přerušeno a pokračovat bude 17.12.2018. Nebyly námitky, termín
pokračování schůze byl stanoven na pondělí 17.12.2018 opět od 17.30 hod. Hlasování: 9 pro, 1 proti,
0 zdrželi se.
3. Bc.Irma Hanáková podala rezignaci na mandát člena zastupitelstva k 30.11.2018. Na její místo za
stranu KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI nastupuje dle platných výsledků voleb první náhradník, paní
Mgr.Eva Horňáková, která mandát člena zastupitelstva přijala. Do rukou starosty složila slib a
převzala osvědčení o tom, že se stala členem Zastupitelstva obce Machová od 1. prosince 2018.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
4. Předseda kontrolního výboru Ing. Velísek navrhl, aby se Mgr. Horňáková stala členkou kontrolního
výboru. Starosta doplnil, že s ohledem na profesní znalosti paní Mgr. Horňákové z oblasti školství
navrhuje, aby se stala také členkou školského a sociálního výboru. Tato s členstvím v obou výborech
souhlasila. Starosta nechal hlasovat, schváleno jednohlasně. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
5. V návaznosti na zajištění lichého počtu členů kontrolního výboru navrhuje jeho předseda Ing.
Velísek doplnit dalšího člena p. Lukáše Brázdila – výbor bude tedy pětičlenný. Schváleno.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 zdrželi se.
6. Starosta nechal prověřit stav stromů v obci Machová dendrologem p. Běhulou z Mysločovic. Po
prohlídce doporučil zpracování projektu za účelem ozdravení zeleně firmou ARVITA Zlín, (cena cca 70
tis.Kč) a nabídl spolupráci při realizaci projektu. Budou poptány i další společnosti. Vzato na vědomí.
7. Starosta požádal o schválení odměny pro novou členku zastupitelstva. Neuvolněným zastupitelům,
kteří jsou členy výboru, byla stanovena na 1. zasedání obecního zastupitelstva odměna 1379,- Kč v r.
2018 a následně 1400,- Kč v roce 2019. Mgr. Horňákové náleží tato odměna s účinností od 11.
prosince 2018. Schváleno jednohlasně. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
8. Na zasedání byl schválen Program obnovy vesnice Machová na volební období 2018-2022.
Schváleno jednohlasně. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
9. Bod programu 4/ Školení krizového štábu - se přesunuje na pondělí 17.12.2018. Schváleno
jednohlasně. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
10. Noví členové zastupitelstva obce Machová byli seznámeni se směrnicí a pravidly zpracování
ochrany osobních údajů (GDPR). Dále podepsali Prohlášení a vzali na vědomí povinnosti plynoucí z
této směrnice.
11. Starosta předložil ke schválení seznam řidičů pro obecní vozidlo Fiat-Talento za místní organizace
(SDH Machová, TJ Sokol Machová a Základní organizaci ČZS v Machové) a za obecní úřad. Starosta
zajistí zákonné školení řidičů referentských vozidel. Nebyly námitky, schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
12. P. Zaoralová připravila Zprávu o stavu majetku a o průběhu fyzických inventur. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí závěry inventurních komisí obsažené ve zprávě a souhlasí s vyřazením majetku dle
návrhů. Současně byla stanovena komise ve složení starosta, předseda kontrolního výboru a účetní,

aby připravili nabídku nadbytečných zásob (fotografie, ocenění, nabídka občanům nebo likvidace).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
13. Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v obci Machová, kterou se s účinností od 1.1.2019 stanoví tento místní poplatek ve výši 480,Kč na poplatníka za rok. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
14. Likvidace odpadních vod
a) Ing. Vítková, Ph.D. navrhuje, aby se Plán obnovy vodovodů a kanalizace (pro obec Machovou)
aktualizoval až v r. 2019, kdy proběhnou metodická školení ohledně jeho tvorby a čerpání. Aktuální
plán obnovy je stále platný.
b) Dle předběžného porovnání provozních výdajů na likvidaci odpadních vod a příjmů ze stočného
se předpokládá, že budou za r. 2018 výnosy vyšší než náklady a celý přebytek bude převeden do
fondu na obnovu kanalizace.
c) Dle kalkulace ceny zastupitelstvo schválilo na rok 2019, že cena stočného se stanoví ve výši 13,89
Kč/ m3 (tj. 500,- Kč/osobu za rok produkující odpadní vody v obci Machová; při stanovené roční
produkci odpadních vod 36 m3 na 1 osobu).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
15. Nepotřebné disky s pneumatikami pro Ford-tranzit byly oceněny, s ohledem na technický stav, na
konečnou cenu 2000,- Kč a budou nabídnuty novému majiteli vozidla.
Nejsou námitky, odsouhlaseno. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
16. Zastupitelé byli vyzváni k doručení článků do Machovského zpravodaje, který by měl být vydán
v lednu 2019.
17. Předsedkyně stavebního výboru Ing. Vítková, Ph.D. přednesla přítomným zprávu o projednání
stavu investic a následující přípravy investičních akcí. Informace budou využity pro upřesnění plánů a
rozpočtu na rok 2019. Vzato na vědomí.
18. Paní Kolomazníková požádala o schválení provizorního oplocení na svém pozemku. Obec
Machová nemá pravomoci na schvalování drobných staveb, žadateli se doporučuje, aby se obrátil na
MMZ, stavební úřad.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
19. Zastupitelstvo projednalo návrh na pokácení břízy ohrožující padajícími větvemi děti a prvky
hřiště u MŠ a dále vrby u sportovního areálu, které znečišťují umělou hrací plochu. Starosta se
pověřuje, aby vydal povolení k pokácení stromů v obci Machová. Bude zajištěna nová výsadba.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
20. P. Husek informuje, že v obci jsou neprůchodné kanalizační vpusti, které jsou zaneseny
napadaným listím a dalším smetím. Je potřeba je vyčistit. Starosta navrhuje havarijní stav řešit
okamžitě (zaměstnanci obce) a ostatní vpusti až po skončení zimního období z důvodu posypu a
opětovného zanášení vpustí v zimním období.
21. Starosta seznámil přítomné s pokyny k cenám za služby, které platily pro rok 2018. Zastupitelstvo
tyto ceny projednalo. Na rok 2019 se zvyšuje cena za přistavení VKK a odvoz větví na 300,- Kč, za
půjčení 1 pivního setu se stanoví cena 70,- Kč, pro kulturní dům se doplňuje nová cena pronájmu pro
místní spolky ve výši 2.500,- Kč mimo kulturní akce pořádané pro machovské občany, na kterých není
vybíráno vstupné. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

22. Zastupitelé byli seznámeni s výpisem ze směrnic ohledně základních postupů při nakládání
s majetkem, v účetnictví a v rozpočtovém procesu. Vzato na vědomí, nepožadují se úpravy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
23. P. Zaoralová vysvětlila přítomným rozdíl mezi poskytnutými dary a dotacemi. U darů se
nepožaduje vyúčtování. Dotace z rozpočtu obce se poskytují na základě veřejnoprávní smlouvy
s upřesněnými podmínkami, s povinným vyúčtováním čerpání dotace a provedením veřejnosprávní
kontroly. Vzato na vědomí.
24. Starosta přednesl požadavky na dotace z rozpočtu obce Machová:
a) TJ Sokol Mysločovice žádá o podporu činnosti – navrhuje se dar ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
b) Pečovatelská služba Kroměříž žádá o dotace – zastupitelstvo schválilo dar na dopravu (PHM) ve
výši 2.000,- Kč. Hlasování: 8 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.
c) Starosta informoval přítomné o poskytnutí daru pro ZŠ Mysločovice na pořízení osvícení
Vánočního stromu před školou – jedná se o přímou podporu žáků v ZŠ Mysločovice. Nejsou námitky.
25. Na záměr pronájmu nebytových prostor se přihlásil pouze 1 zájemce, se kterým bude uzavřena
nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Zájemce nabídl 6.000,- Kč měsíčně.
Požaduje se nájem 6.600,- Kč měsíčně v návaznosti na zvýšení cen energií. Hlasování: 11 pro, 1 proti,
0 zdrželi se.
26. Obec Sazovice žádá o snížení sazby za zpracování bioodpadu. Zatím se ceny nebudou upravovat
z důvodu navýšení mezd, cen pohonných hmot a energií. Kalkulace a celkové přehodnocení
ekonomiky povozu kompostárny bude projednáno s výbory začátkem roku 2019.
27. Do Sbírky pro obec Prameny, kterou pořádá SMS, schválilo zastupitelstvo příspěvek 2000,-Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 4 se zdrželi.
28. Pro machovské děti nabízí místní lektoři možnost organizace tří hudebních kroužků, zaměřených
na zpěv, hru na zobcovou flétnu a kytarové ukulele. Kroužek je určený pro děti ve věku 4-7 let. Obec
podporuje vzdělávání dětí a v případě většího zájmu by pořídila hudební nástroje k pronájmu.
29. Starosta doporučuje objednat doplňkový program k účetnictví tzv. rozklikávací rozpočet, který
bude dostupný na webových stránkách obce a bude informovat všechny občany o výdajích a
příjmech obce Machová v jednotlivých položkách rozpočtu. Nejsou námitky. Hlasování: 12 pro, 0
proti, 0 zdrželi se.
30. K připravovaným úpravám jízdních řádů od 11/2019 a jejich centralizaci je potřeba, aby se obec
Machová vyjádřila i přes fakt, že připomínkové období stanovené Zlínským krajem uplynulo. Starosta
odešle připomínky (po upřesnění s Výborem stavebním, pro dopravu a ŽP).
31. Společný školský obvod – byla zahájena diskuze o dopadu na obec a její občany a další projednání
se přesouvá na 17.12.2018.

Starosta přerušil jednání ve 22:00 hod. a toto zasedání bude pokračovat v pondělí 17.12. 2018 od
17.30 hod.

Starosta zahájil přerušené jednání z 10.12.2018 dne 17.12.2018 v 17.30 hod
32. Zastupitelstvo projednalo návrhy k hospodaření MŠ Machová na r. 2019 :
Zastupitelstvo projednalo Plán nákladů a výnosů na rok 2019 dle předloženého návrhu. Na provoz
MŠ Machová byla schválena dotace od zřizovatele ve výši 180 tis.Kč. Závazným ukazatelem je
stanovena celková výše dotace na provoz. V případě potřeby budou požadavky přehodnoceny
v březnu 2019.
33. Schválení rozpočtu obce 2019
a) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu, který byl na zasedání upraven o další známé
skutečnosti. Závěrem byl schválen rozpočet na r. 2019: příjmy 9054 tis.Kč, výdaje 7707,1 tis.Kč,
splátky úvěrů 826 tis.Kč, s přebytkem ve výši: 520,9 tis.Kč, který bude využit na hospodaření v
následujícím období.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
b) Závaznými ukazateli rozpočtu 2019 byly stanoveny celkové výdaje na jednotlivé paragrafy.
Schváleno jednohlasně. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
34. Zastupitelstvo obce Machová projednalo návrh nového Střednědobého rozpočtového výhledu na
období 2020-2022 pro obec Machová, který byl upraven u předpokládané vratky dotace na
technickou infrastrukturu v r.2021 ve výši 50 tis.Kč. Po úpravách byl schválen jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
35. Výhled MŠ Machová
Zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled nákladů a výnosů na roky 2020-2021 pro zřízenou
příspěvkovou organizaci MŠ Machová dle předloženého návrhu. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
36. Úprava rozpočtu v r. 2018
a) Rozpočtové opatření č. 10/2018
Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu rozpočtu, který doplnilo o další potřeby a následně
schválilo rozpočtového opatření č.10/2018, kterým se upravují příjmy: +813 tis.Kč, výdaje +42 tis. Kč,
rozdíl +771 tis.Kč bude sloužit pro financování v dalším období. Schváleno jednohlasně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
b) Zastupitelstvo pověřuje starostu úpravou rozpočtu do konce roku 2018.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
37. Za účelem zřízení hudebního kroužku byla obec požádána, o možnost zapůjčit prostory. Starosta
navrhuje využít zasedací místnost v budově OÚ Machová. V návaznosti na úřední jednání se
doporučuje nejdřív zkušební doba. V případě potřeby by se nabídly náhradní prostory (např.
v kulturním domě). Užívání prostor bude bezplatné, obec podporuje vzdělávání dětí.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
38. Starosta aktualizoval v rámci krizového řízení Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádných
událostí. Dále projednal na zasedání :
-Plán krizové připravenosti obce včetně možných ohrožení a rizik
-nové složení Krizového štábu obce (jmenoval nové členy)
-předal jim jmenovací dekrety
-krizový štáb i členové zastupitelstva byli proškoleni
-byly předány průkazky členům krizového štábu
39. Starosta přednesl návrh nájemní smlouvy pro klubovnu, kde se stanoví nájem ve výši 6600,- Kč
měsíčně, podmínkou je provozování přilehlého sociálního zařízení pro veřejnost, výpovědní doba je 1

měsíc a uzavírá se na dobu neurčitou. Starosta připravil rozbor spotřeby energií a koeficientem
vyčíslil podíl na spotřebě energií pro klubovnu. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
40. Organizace Centrum služeb postiženým Zlín žádá o příspěvek na jejich činnost. Zastupitelstvo
schválilo poskytnout dar ve výši 4000,- Kč. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
41. Zlínský kraj navrhuje nový Integrovaný dopravní systém, jehož jízdní řády by měly platit od
listopadu 2019. Vybrané linkové spoje jsou nevyhovující pro machovské občany. Starosta byl
pověřen, aby odeslal připomínky Zlínskému kraji a společnosti KOVED přes datovou schránku.
42. Zastupitelstvu obce se doporučuje (dle metodického dozoru) schválit novou vyhlášku obce
Machová o místním poplatku za psy. Za tímto účelem byla předložena ke schválení Obecně závazná
vyhláška obce Machová č. 4/2018 o místním poplatku za psy, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2018 o
místním poplatku za psy ze dne 16.4.2018. Poplatek za psy se nemění a zůstává ve výši 200,- Kč za
psa ročně, vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2019. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
43. Dle metodických pokynů dozoru je nutné, aby členové zastupitelstva schválili textovou úpravu
obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jejíž návrh byl schválen dne
10.12.2018 usnesením č. 13. Zastupitelé byli seznámeni s povinnými úpravami tak, aby byla obecně
závazná vyhláška v souladu s aktuálními právními předpisy. Celková výše poplatku se nemění,
zůstává ve výši 480,- Kč a nabývá účinnosti dne 1.1.2019. Zastupitelstvo nemělo námitek. Výše
uvedená vyhláška č. 2/2018 byla schválena. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
44. Starosta obce doporučil zastupitelstvu ke schválení návrh usnesení:
a) odstoupení od Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ ze dne 30.12.2013,
b) vydání OZV obce Machová č. 3/2018, kterou se ruší Vyhláška č.3/2013 o stanovení školského
obvodu ZŠ ze dne 20.12.2013.
c) Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby požádal obec Mysločovice k vyjádření připomínek
k návrhu nové předložené Dohody o vytvoření společného školského obvodu. V nové Dohodě
jsou specifikovány mimo jiné i doba platnosti, možnost ukončení smlouvy a finanční vztahy.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 1 se zdržel - návrh byl schválen.
45. Společnost Zemet (Tečovice) žádá o možnost zemědělského obhospodařování obecních pozemků
parcely č. 600, 106/2, 605, 841, 834, 604, 516/1. Zastupitelstvo nesouhlasí s propachtováním
pozemku parc.č. 516/1. K ostatním pozemkům bude zveřejněn záměr o pronájmu a u vybraných
parcel by se jednalo o roční užívání s možností prodloužení na další období. Hlasování: 9 pro, 0
proti, 0 zdrželi se.
46. Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl stanoven na 14.ledna 2019 od 17.30 hod. V případě
potřeby může starosta svolat zasedání i dříve. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

V Machové, dne 18.12.2018
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová
Ověřil:
Ing. Vladimír Velísek,
předseda kontrolního výboru

Josef Benek, místostarosta

