Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 22. května 2019
1. Zastupitelstvo schválilo doplnění programu v bodech:
1. Kontrola usnesení ze zasedání 3.4.2019, 18.4.2019 a 13.5.2019.
5. Schválení Dodatku č.1 Dohody o vytvoření školského obvodu
7. Rozpočtové opatření č. 6/2019
9. Rozděluje se na : 9. Diskuze
10. Závěr
Schváleno jednohlasně (hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Starosta zajistil výměnu písku na dětských hřištích (v zahradě u školky, na Příhonu a pod OÚ) cca 7 tis.Kč. Schváleno jednohlasně (hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
3. Zastupitelstvo schvaluje opravu cesty směrem na Sazovice, metodou SILKOT č. CN1900764 v
celkové ceně 39 tis.Kč. Starosta se pověřuje odesláním objednávky.
Hlasování: 9 pro, 3 proti, 1 se zdržel.
4. Zastupitelstvo pověřuje ing. Vítkovou, Ph.D. jednáním s pořizovatelem změny č. 1 územního
plánu obce Machová ve věci doplnění změny plochy za účelem vybudování chodníku mezi obcí
Machovou a obcí Mysločovice.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
5. Zastupitelstvo schválilo přistoupení obce Machová do DSO Mikroregion Žídelná a pověřuje
starostu vyřízením všech náležitostí včetně podpisu dokumentů. Členské příspěvky jsou stanoveny
15,- Kč/ na obyvatele za rok.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
6. Zastupitelstvo obdrželo rezignaci na výkon funkce členky kontrolního výboru od Mgr. Evy
Horňákové. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje, že kontrolní výboru bude pokračovat ve své
činnosti jako tříčlenný.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
7. Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu, kde
se mimo jiné upravuje finanční příspěvek na 1200,- Kč / žáka za rok. Starosta se pověřuje podpisem
Dodatku č.1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
8. Hodnotící komise pro nákup motorové hasičské stříkačky doporučila jako nejvhodnějšího
dodavatele společnost Duffek spol. s.r.o. s nabídkou ve výši 143.990,- Kč, která splňuje i podmínky
dotace z programu RP-12-19 Zlínského kraje. Starosta se pověřuje odesláním objednávky
společnosti Duffek spol. s r.o.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
9. Starosta předložil ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 014D241009450
na projekt „Machová - Dopravní automobil“ pro hasiče. Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od
Ministerstva vnitra ČR z programu 01424-Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 tis.Kč včetně
podmínek pro její poskytnutí.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, zdrželi se.
10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019, kterými se navyšují výdaje
+ 152 tis.Kč. Tyto výdaje budou financovány z hospodaření obce z minulých období. Schváleno
jednohlasně (hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).

11. Členové zastupitelstva byli seznámeni se závěry kontroly hospodaření obce Machová za r. 2018,
kterou provedl Ing.Císař koncem dubna 2019. V závěru kontroly bylo komentováno: že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, nebylo porušení rozpočtové kázně, byla provedena kontrola
rozpočtové odpovědnosti obce a výpočet dluhové odpovědnosti se závěrem, že dluh obce Machová
za r. 2018 činil 31,19 % a nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Vzato
na vědomí, schváleno jednohlasně.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
12. Ředitel MŠ Machová Mgr. Vít Mlčoch zaslal darovací smlouvu od společnosti G R N, s.r.o. na
pořízení nábytku pro učební pomůcky a žádá o souhlas s přijetím daru ve výši 10 tis.Kč. Nebyly
námitky.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
13. Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce Machová :
a) Linka bezpečí žádá o příspěvek - 5000,- Kč
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 3 se zdrželi
b) Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR – žádá o dobrovolný příspěvek
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 3 se zdrželi
14. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 17.6.2019 od 17.30 hod. V případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 23.5.2019

Zapsala: Libuše Zaoralová
--------------------------------------------Ing. Zdeněk Novák, Ph.D., starosta
Ověřili:

-------------------------------------------Ing. Vladimír Velísek
předseda kontrolního výboru

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

