Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Machová, které se konalo 9. září 2019
Bod č. 17/ Klub maminek se přesouvá na další zastupitelstvo.
Dle požadavku přítomných byly upřednostněny body č.7/ a č. 10/ programu zasedání.
1. Zastupitelstvo obce Machová schvaluje:
a) Směnu obecního pozemku část parc. č. 453/6 o výměře 124 m2 z části vyznačené v geometrickém
plánu písm. c) za část pozemku parcely č. 350/3 o stejné výměře 124 m2 označenou písmenem b).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
b) Prodej části obecního pozemku parc. č. 453/6 o výměře 163 m2 za cenu 57.050,- Kč (350,- Kč/m2).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
c) Propachtování obecního pozemku parc. č. 453/6 po směně o výměře 163 m2. Smlouva bude
uzavřena následně po zápisu geometrického plánu č.474-84/2019 do katastru nemovitostí.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
d) Starostovi se pověřuje přípravou dokumentů a smluv a jejich podpisem.
2. Zastupitelstvo jmenovalo do komise pro výběr dodavatele na pořízení mechanizačního
prostředku na dopravu pro zajištění provozních potřeb obce následující členy: Ing. Vladimír Velísek,
Bohuslav Husek, Jiří Fryštacký, Jiří Hradil, Jaromír Brázdil a místostarosta. Místostarosta zajistí
zpracování potřebné dokumentace.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
3. Starosta projednal s právním zástupcem návrh dopisu ohledně uznání vlastnictví a užívání
obecních pozemků. Z důvodu různých variant řešení budou jednotlivé případy řešeny v rámci
osobního jednání. Dopisy nebudou rozesílány. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Starosta oznámil, že Terra Group Investment, a. s. potvrdila výpověď smluvního vztahu,
v průběhu září proběhne porovnání nabídek dodavatelů energií a bude předloženo zastupitelstvu
k vlastnímu výběru (zakázka malého rozsahu). Vzato na vědomí.
5. Předseda finančního výboru Jaromír Brázdil seznámil přítomné se závěry z kontroly hospodaření
v MŠ Machová. Vzato na vědomí.
6. Zastupitelstvo obce Machová posoudilo nabídku č. 18/2019 od ing. arch.Urbanové na
vypracování projektu „Machová-zpevněné plochy-parkoviště MŠ a souhlasí se zadáním projektu (35
tis. Kč včetně DPH). Starosta se pověřuje odesláním objednávky.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
7. Po revizi veřejného osvětlení je třeba provést údržbu a opravy 27 sloupů (vyčištění, nové
kontakty, ad.). Revizní firma provede potřebné práce za nabídkovou cenu 16 tis. Kč vč. DPH. Po
dokončení bude aktualizována revizní zpráva VO. Nejsou námitky. Starosta se pověřuje odesláním
objednávky.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
8. Dle revizní zprávy je potřeba také v MŠ Machová opravit elektrické vedení a zařízení (nabídková
cena 17 tis. Kč); zajistí si ředitel Mgr. Vít Mlčoch z dotací na provoz MŠ. Vzato na vědomí.
9. Zastupitelstvo schvaluje, na základě předloženého cenového porovnání, objednávku na opravu
výtluků v obci za 53,8 tis. Kč u společnosti SÚS Zlín. Místostarosta se pověřuje odesláním
objednávky. Stavební výbor zajistí kontrolu díla.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.

10. Zastupitelstvo obce Machová z důvodu zamýšleného vlastního využití pozemků parcelní čísla:
106/2, 600 a 605 v k. ú. Machová, jichž je majitelem obec Machová (LV 100001), schvaluje
neprodloužení pachtu u výše uvedených pozemků dle čl.2 Pachtovní smlouvy č. 2056/2019
uzavřené se společností ZEMET spol. s r.o. Starosta se pověřuje výpovědí pachtu uvedených
pozemků k 30.9.2019 a zajištěním dodatku k pachtovní smlouvě.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
11. Zastupitelstvo obce revokuje usnesení bod č. 3.b) ze dne 17.4.2019 schválení výběru dodavatele
opravy okapového systému Zvonice firmou Široký a souhlasí s výběrem nového dodavatele firmy
Klempos Březolupy dle předložené nabídky za cenu 47.582 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje
odesláním objednávky.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
12. Členové zastupitelstva posoudili nabídky společností a schválili vyhotovení pasportu místních
komunikací a pasportu dopravního značení u firmy GEO Morava. Předpokládaná cena dle rozsahu
běžných metrů je 18,6 tis. Kč vč. DPH. Místostarosta se pověřuje odesláním objednávky.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
13. Na žádost vlastníka pozemku, který těsně sousedí s parkovištěm místní části Trávníky, se
povoluje vyhradit jedno parkovací místo z důvodu vjezdu na pozemek. Zastupitelstvo souhlasí za
podmínky označení místa příslušnou dopravní značkou na náklady žadatele. Vodorovné značení
nebude provedeno. Vyhrazené parkování se zřizuje bezúplatně.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdrželi se.
14. Vedení obecní kroniky
a) Mgr. Eva Horňáková požádala zastupitelstvo o ukončení její činnosti ve funkci kronikáře. Na další
zasedání připraví ke schválení zápisy do obecní kroniky za 1. pololetí 2019.
b) Namísto p. Horňákové byl jmenován kronikářem Antonín Motáň, který tuto funkci přijímá a bude
obecním kronikářem ve 2. pololetí 2019.
c) Odměna za vedení obecní kroniky se nemění.
Vše schváleno jednohlasně. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
15. Starosta informoval Zastupitelstvo obce Machová, že na matriku do Mysločovic budou
nahlášeny z provozních potřeb a z důvodu požadavků občanů následující změny pro uzavírání
manželství na katastru obce Machová:
a) oprávněné osoby k přijetí prohlášení o uzavření manželství:
- starosta obce Ing. Zdeněk Novák, Ph.D. a místostarosta pan Josef Benek
b) doplnění míst určených pro uzavírání manželství:
- Obřadní místnost, Machová čp.68, Kulturní dům, Machová čp. 248, a prostor Zvonice a okolí;
c) určeným časem pro uzavírání manželství jsou:
- pátek odpoledne a sobota – celý den.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
16. Kulturní a společenské akce v Machové:
a) Svátek sv. Michaela (obecní hody)
Program zůstává beze změn: ráno budíček s dechovou hudbou, v 10.30 hod slavnostní Mše svatá,
pod kulturním domem budou kolotoče, skluzavka, cukrová vata a menší občerstvení. KDU-ČSL zajistí
přípravu Zvonice a okolí ve spolupráci s obecními zaměstnanci. SDH zajistí pozvání zástupců
jednotek a slavnostní průvod. Sociální výbor zajistí hudbu, sál KD a občerstvení včetně atrakcí.
b) Beseda s důchodci
Z provozních důvodů se přesouvá termín besedy s důchodci na 30. listopadu 2019.

17. Z Úřadu práce ve Zlíně nabídli možnost požádat o dotace na umístění uchazečů o zaměstnání
na VPP na dobu 3 měsíců (do konce roku 2019). Dotace se poskytuje ve výši 15 tis. Kč měsíčně
včetně odvodů – tj. s doplatkem obce do minimální mzdy (cca 9 tis. Kč za 3 měsíce).
Zastupitelstvo souhlasí s realizací výběrového řízení na uchazeče a v případě výběru vhodného
kandidáta souhlasí s přijetím i s navrženým způsobem financování mzdových nákladů. Výběr
uchazeče provede s ohledem na potřebu obce starosta.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
18. Na základě žádosti zastupitelstvo vyhlašuje záměr pronájmu částí obecních pozemků parcel č.
200/7 a 709 a úpravu stávající pachtovní smlouvy na rozšíření plochy k pronájmu o 30 m2 u výše
uvedených obecních pozemků.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
19. Další provozní záležitosti
- akce pro děti – maminky budou pořádat drakiádu dne 5.10.2019 - na konci ulice tzv. “Miliónové“.
Místostarosta zajistí přípravu stolů a úpravu plochy (sečení)
- letní kino (pohádka Čertí brko) se přesunuje na 13.9.2019 od 19.00 hod – v kulturním domě
- na zastupitelstvu byly hlášeny ve větší míře nefunkční rozhlasy. Místostarosta bude reklamovat
generální kontrolu místního rozhlasu, která byla provedena firmou Bártek v dubnu 2019.
20. Zastupitelstvo obce Machová projednalo a následně schválilo rozpočtové opatření č. 9/2019.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
21. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 7.10.2019 od 17.30 hod. V případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 11.9.2019

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

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

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

