OBEC MACHOV
2/2006
Usnesení
21. zasedání Zastupitelstva obce Machov, konaného dne 8.6.2006 v 19°° hod.
na Obecním úřadě v Machově.
Zastupitelstvo obce Machov :
I.
1.
2.
3.

Schvaluje :
Závěrečný účet obce Machov za r. 2005 a to bez výhrad.
Počet zastupitelů pro volby do Zastupitelstva obce Machov v r.2006, a to 9.
Prodej části obecního pozemku p.č. 576/1 v kat. území Nízká Srbská o výměře
cca 40 m2 manželům M. a P. Ducháčovým, Machov 33 za účelem zřízení sjezdu z místní
komunikace k novostavbě garáže.
4. Prodej stavební parcely č. 108 včetně budovy skladu v k.ú. Machovská Lhota p J. Hubkovi,
Machovská Lhota 36.
5. Za podmínky souhlasu Státního fondu životního prostředí :
a) Pronájem části obecních pozemků p.č. 134/1 a 105/49 v k.ú. Nízká Srbská firmě
Vodafone Czech republic, a.s. Praha pro výstavbu základnové stanice, zřízení přístupové
komunikace a uložení elektropřípojky;
b) znění smlouvy o pronájmu částí pozemků, uvedených v bodě 4a) tohoto usnesení;
c) znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na elektropřípojku;
d) znění smlouvy o zřízení věcného břemene na elektropřípojku.
6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 105/49 v k.ú. Nízká Srbská pí. Z.Martincové a
manželům J. a Z.Peškovým, Nízká Srbská 61 v případě jejich zájmu a nebudeli stav řešen
jiným způsobem.
7. Záměr vzájemného majetkového vypořádání části bývalého koryta Židovky, obecní
komunikace a sousedních soukromých pozemků mezi obcí Machov, manžely J. a V.
Vajsarovými, Machov 171, p. J.Jehličkou, Machov 55, p D.Jehličkou, Praha a manžely
Z. a V. Bolkovým, Machov 86, dojde-li k dohodě všech zúčastněných stran.
8. Příspěvek na ošatné pro matrikářku a obřadníka při svatebních a jiných obřadech ve výši
200,-Kč za provedený obřad.
9. Ponechání odměn za výkon členů Zastupitelstva obce Machov na výši platné do změny
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., t.j. do 28.2.2006.
10. Přidělení finančních prostředků společenským organizacím a organizátorům akcí
následovně :
- spoluúčast obce na organizaci 10. ročníku "Běhu na Hejšovinu" - 8.000,-Kč;
- Mysliveckému sdružení Bor (na práci s mládeží v mysliveckém kroužku) - 2.000,-Kč;
- oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Machov (na práci s mládeží) - 2.000,-Kč;
- SDH Nízká Srbská (na práci s mládeží) - 5.000,-Kč;
- SDH Machovská Lhota (na opravu stříkačky) - 50.000,-Kč v ročních splátkách 10.000,Kč (1. splátka v r.2006).
11. Jednorázový finanční příspěvek pí Z.Kovárnické pro řešení tíživé sociální situace.
II. Bere na vědomí :
1) Informaci starosty - o prominutí sankcí Dobrovolnému svazku měst a obcí pro plynofikaci
CHKO Broumovsko ministerstvem financí;
- o kladném výsledku jednání se zástupci VaK Náchod ohledně
rekonstrukce vodovodního řadu na Záduší (zařazeno bude do plánu
akcí na r.2007;
2) Informaci Ing. Kryla o investičním záměru Lesů ČR, s.p. na revitalizaci Třeslice a
přestavbu rybníka v Bělém.
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III. Se souhlasem bere na vědomí :
1) Závěrečný účet Dobrovolné svazku obcí Policko za r. 2005 za podmínky, že do konce
termínu povinného zveřejnění, t.j. do 13.6.2006, nebudou podány žádné připomínky
občanů.
IV. pověřuje starostu :
1) Podáním žádosti předsedovi Poslanecké sněnmovny Parlamentu ČR o udělení oprávnění
obce Machov užívat titul "městys".

V Machově dne 8.6.2006

Zapsal :.........................................
ing. M.Kryl v.r.
Ověřili :........................................
Ing. V.Plný v.r.

........................................
O. Rücker v.r.
...........................................
Jiří Ducháč v.r. – starosta

