Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce M a c h o v á ze dne 13. dubna 2015
1. Zastupitelstvo obce Machová projednalo opětovně Petici s podpisy občanů ohledně likvidace
koupaliště. Ing. Adolf Janík, jako autor „otevřeného dopisu zastupitelstvu obce Machová“ se
dostavil na zasedání, aby navrhl zastupitelstvu postup prací pro obnovení koupaliště a oživení
provozu celého sportovního areálu. Po rozsáhlé diskuzi Zastupitelstvo obce Machová potvrdilo
své původní rozhodnutí ; tzn. zrušit koupaliště a dle finančních možností obce vybudovat
moderní sportovní areál pro volnočasové aktivity všech machovských občanů .
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
2. Starosta předložil ke schválení Zastupitelstvu obce Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
44.000,- Kč ze státního rozpočtu ČR na r. 2015 z programu VISK 3 na projekt „Zahájení
automatizace obecní knihovny“ od Ministerstva kultury. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s podmínkami poskytnutí dotace. Schváleno bez připomínek.
(Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
3. Starosta informoval přítomné, že v rámci komplexních pozemkových úprav se nebude
upravovat názvosloví v extravilánu obce Machová. Nejsou námitky, souhlas s postupem starosty.
4. V rámci předpisů na ochranu životního prostředí je nutné, aby byl zpracován provozní řád a
vyřízeno povolení zdroje znečišťování ovzduší v zařízení kompostárny u Krajského úřadu
Zlínského kraje včetně odborného posudku. Předběžná cena za zpracování a vyřízení je 26 tis.Kč.
Starostovi se ukládá dokončit zpracování požadovaných dokumentů, schváleno jednohlasně.
5. Zastupitelstvo ukládá p. Kolomazníkovi, aby převezl betonové květináče za účelem omezení
provozu v místní části tzv.Jižní svahy k rodinnému domu čp. 154. Po vyhodnocení zkušebního
provozu budou v případě potřeby květináče převezeny ke spodní křižovatce a místní komunikace
by tak byla úplně zaslepena. Schváleno jednohlasně.
6. V Mateřské škole Machová proběhlo vymalování, výměna lina a byl pořízen nový nábytek: židle
a stolky do školní jídelny a nové skříně do třídy dětí. Po vyúčtování všech prací bude vyhodnocen
příspěvek na provoz MŠ Machová na r. 2015.
7. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly dotací na veřejně prospěšné práce z Úřadu
práce ve Zlíně se závěrem bez závad. Vzato na vědomí bez připomínek.
8. Další zasedání zastupitelstva se bude konat 11.5.2015 od 19.00 hod, v případě potřeby starosta
může svolat i dříve. Schváleno jednohlasně.
9. Obec Sazovice doporučuje umístit v obci Machová na spojovací komunikaci mezi oběma
obcemi dopravní značení Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t s dodatkovou tabulkou „Mimo
zemědělské techniky“. Projíždí zde kamiony, které společně opravenou komunikaci ničí. Členové
zastupitelstva souhlasí, schváleno jednohlasně.
10. Pro sjezd rodáků budou vytištěny pozvánky během 2 týdnů, aby mohly být spolu s podrobným
programem doručeny do všech rodinných domů.
11. Zastupitelstvo obce Machová projednalo návrh na úpravu rozpočtu dle potřeb obce Machová.
Po jeho doplnění bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2015, kterým se upravují příjmy (+61
tis.Kč) a výdaje (+33 tis.Kč), rozdíl financování (+28 tis.Kč) bude použit na hospodaření v příštím
období. Závazné ukazatele se nemění. Schváleno jednohlasně.

12. Dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. se změnily odměny za výkon funkce členům zastupitelstev
obcí. Uvolněným členům zastupitelstva musí vypláceny odměny v předepsané výši. Neuvolněným
členům Zastupitelstva obce Machová zůstávají odměny v dosavadní výši a nebudou se upravovat.
Schváleno jednohlasně.
13. Obecní zastupitelstvo svolává na pátek 1. května 2015 brigádu na jarní úklid obce a to
v lokalitě u přehrady a u Boří. Sraz dobrovolných účastníků je v pátek v 9.00 hod u koupaliště.
14. Od 16. dubna 2015 se zahájí vydávání klíčů pro užívání obnoveného dětského hřiště pod
obecním úřadem se zálohou 150,- Kč. Schváleno jednohlasně.
15. Zastupitelstvo obce Machová pověřuje starostu p. Františka Klementu k účasti na řádné valné
hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, která se koná dne 13.5.2015. Schváleno
jednohlasně.

V Machové, dne 14. 4. 2015

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

ing.Vladimír Velísek, místostarosta

