MĚSTYS MACHOV
č. 5/2010
Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2010, konaného dne 18. srpna 2010 v 19°° hod.
na úřadu městyse Machov.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 2 městyse Machov pro r. 2010;
2) schvaluje veřejné finanční podpory pro BKL Machov ve výši 25.000,-Kč, FO Jiskra Veba Machov
ve výši 25.000,-Kč, SDH Nízká Srbská ve výši 10.000,-Kč, ČSV ZO Machov ve výši 4.000,-Kč;
3) schvaluje prodej 25 ks akcií ČSAD Ústí nad Orlicí p. Kateřině Kratochvílové, Praha za cenu
250,- Kč/ks a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy;
4) schvaluje Smlouvu s firmou Šindlar s.r.o. Býšť na zpracování dokumentace „Přírodě blízká
protipovodňová opatření na vodním toku Židovka v zastavěném území městyse Machov (okr.
Náchod) – studie proveditelnosti“ a pověřuje starostu jejím podpisem;
5) schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ a MŠ Machov pro šk.rok 2010-11 na celkový počet 73 žáků;
6) schvaluje prodej části pozemku p.č. 578/4 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Nízká Srbská manželům J.
a R.Krupovým, Hronov. Prodej se uskuteční za podmínek schválených v ZM dne 28.12.2006;
7) schvaluje ve věci majetkoprávního vyrovnání pozemků pod komunikací na Sekyře :
- směnu části pozemků p.č. 296 (PK) a p.č. 294/2 a části p.p.č. 611 (PK) v k.ú. Nízká Srbská mezi
J.Weissarem, Žďár n.M. a městysem Machov;
- odkup části pozemku 266 (PK) v k.ú. Nízká Srbská od E.Nemejtové, Machov – Nízká Srbská;
- odkup pozemku p.č. 175/2 v k.ú. Bělý od R.Zábrahy, Česká Skalice;
Převody pozemků se uskuteční v souladu s podmínkami schválenými v ZM dne 28.12.2006;
8) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 697 v k.ú. Machovská Lhota I.Topinkové, Praha a ukládá
starostovi, seznámit se záměrem majitele sousední nemovitosti č.p. 31;
9) schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 692 v k.ú. Machov Borskému klubu lyžařů Machov;
10) schvaluje, v návaznosti na předchozí usnesení ZM Machov č. 4/3/2007 a č. 9/3/2010, kupní
cenu ve výši 85.260,-Kč za prodej pozemků a cenu za zřízení věcného břemene ve výši
1.308,-Kč pro investora stavby - Lesy ČR s.p. Hradec Králové ve prospěch stavby „Machov
(Bělý) – revitalizace LP č.4 Třeslice“ a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
11) ve věci návrhu BOR spol. s r.o. Bezděkov n.Met. na odprodej celkem 50 ks panelů v účelové
komunikaci ke kravínu a hale v Nízké Srbské na obecním pozemku p.č. 116(PK) v k.ú. Nízká
Srbská ukládá starostovi dále jednat o způsobu a výši úhrady.
12) pověřuje starostu výběrem potřebné komunální techniky (zahradní traktor, pila aj.) v hodnotě
do 170 tis. Kč za podmínky, že část ceny (49%) bude uhrazena z dotace prostřednictvím DSO
„Lesy Policka“;
13) bere na vědomí informaci starosty o nabídce Euroregionu Glacensis kurzů polštiny pro
pracovníky veřejných institucí;
14) bere na vědomí informaci starosty o stavu daňových příjmů městyse k datu 18.8.2010;
Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 7 , PROTI ... 0 , ZDRŽEL SE ... 0 .
V Machově dne 18.8.2010
Zapsal : Ing. Miroslav Kryl v.r.
Ověřili : Petra Hofmanová v.r.

Jan Gross v.r.
Ing. Jiří Krtička v.r. – starosta

