Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 11. května 2015
1. Zastupitelstvo obce Machová projednalo připomínky občanů a rozhodlo o úplném uzavření
místní komunikace v místní části Jižní svahy; betonové květináče budou přemístěny ke spodní
křižovatce. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
2. Na V. sjezd rodáků, který se bude konat 20. června 2015, musí být do 14 dnů rozeslány
pozvánky s programem. Vzdálenějším hostům budou přiloženy podrobnější informace na zajištění
oběda. Vzato na vědomí, bez připomínek.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru pro MŠ Machová od TOS Hulín ve výši 10.000,-Kč.
Schváleno jednohlasně.
4. Úpravy ve sportovním areálu se předpokládají ve výši cca 100 tis.Kč. Zasedání schválilo navýšení
rozpočtu o 20 tis.Kč a vyřazení stavby bazénu a stavby brouzdaliště z evidence majetku. Práce by
měly být ukončeny před sjezdem rodáků. Schváleno jednohlasně.
5. Koncem dubna provedl pověřený pracovník Zlínského kraje p. ing. Císař kontrolu hospodaření
obce Machová za rok 2014. Závěrem bylo komentováno, že porušení rozpočtové kázně ani jiných
závažných nedostatků nebylo shledáno. Závěrečná zpráva o hospodaření obce za r.2014 byla
schválena zastupitelstvem s výrokem : bez výhrad. Schváleno jednohlasně.
6. Starosta předložil návrh Smlouvy o dočasném užívání části obecních pozemků z parcely č.
200/7 a č. 516 (celková výměra 234 m2) k užívání za úplatu (pachtovné) 234,- Kč s účinností od
1.6.2015. Schváleno jednohlasně.
7. Zastupitelstvo projednalo žádost ke zřízení věcného břemene v návaznosti na projekt
stavebních úprav rodinného domu čp. 31. Zastupitelstvo zaujalo následující stanoviska:
-požaduje napojení domu č.p. 31 na veřejnou kanalizaci
-dodržení vzdálenosti přístavby od místní komunikace (2 bm),
-nesouhlasí s věcným břemenem umístnění přístavby zádveří na obecním pozemku,
-doporučuje majiteli přístavby požádat o odkoupení příslušné části obecního pozemku parc. č.
462/1 (náklady spojené s převodem vlastnictví hradí žadatel)
Schváleno jednohlasně.
8. Požadavky MŠ Machová
a) Po vyúčtování veškerých nákladů na obnovu vybavení a potřebnou údržbu prostor je nutné
navýšit dotace na provoz od zřizovatele. Dotace na provoz se navyšuje o 100 tis.Kč. Schváleno
jednohlasně.
b) Ředitelka p. Hlaváčková žádá o souhlas s pořízením drobného majetku:
nového kuchyňského robota (cca 6 tis.Kč -původní je již opotřebovaný) a z daru TOS Hulín budou
zakoupeny relaxační sedací vaky. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem, avšak robot bude pořízen až
to bude nutné z provozních potřeb. Výše uvedená dotace na provoz se nemění. Schváleno
jednohlasně.
9. Starosta informoval členy zastupitelstva, že Český zahrádkářský svaz Machová již vrátil na účet
obce návratnou finanční výpomoc ve výši 160 tis.Kč, splatnost byla splněna. Vzato na vědomí, bez
připomínek.

10. Ve sportovním areálu proběhla kontrola Inspekce životního prostředí z Brna. Inspekce si
vyžádá od Agentury ochrany přírody a krajiny vypracování odborného posudku. Následně bude
obci Machová doručena zpráva se závěrem ke kontrole. Vzato na vědomí.
11. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 8.6.2015 od 18.00 hod, v případě potřeby
starosta může svolat i dříve. Schváleno jednohlasně.
12. Ředitelka MŠ Machová žádá o souhlas s uzavřením provozu mateřské školy v období letních
prázdnin: od 13.července 2015 do 16. srpna 2015, provoz bude obnoven 17. srpna 2015.
Bez námitek, schváleno jednohlasně.
13. Zastupitelstvo obce Machová projednalo návrh na úpravu rozpočtu dle potřeb obce Machová.
Po jeho doplnění bylo schváleno rozpočtové opatření č.5/2015, kterým se upravují příjmy (+100
tis.Kč) a běžné výdaje (+25 tis.Kč), závazné ukazatele se upravují ve výdajích: dotace na provoz MŠ
(+100 tis.Kč). Rozdíl financování (-25 tis.Kč) bude čerpán z hospodaření z minulého období.
Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 12. 5. 2015

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

