OBEC MACHOV

1/2006
Usnesení
20. zasedání Zastupitelstva obce Machov, konaného dne 23.2.2006 v 18°° hod.
na Obecním úřadě v Machově.

Zastupitelstvo obce Machov :
I. Schvaluje :
1. Rozpočet obce Machov na r. 2006.
2. Prodej pozemku p.č. 658/6 v k.ú. Nízká Srbská manželům T. a A. Jiráskovým, Machov N. Srbská 47. Prodej se uskuteční za podmínek schválených v ZO Machov dne 21.1.1999.
3. Obecně závazné vyhlášky :
- č. 1/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Machov, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem;
- č. 2/2006 o místních poplatcích v územním obvodu obce Machov;
- č. 3/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
4. Záměr prodeje 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.
5. Finační příspěvek ve výši 30 tis. Kč pro Borský klub lyžařů Machov na údržbu lyžařských
tratí v zimní sezóně 2005 - 2006.
6. Úhradu nákladů provozu spojů č. 37 a 38 autobusové linky č. 640106 CDS Náchod
do výše100,-Kč/den v období od 1.3.2006 do 30.6.2006.
II. Bere na vědomí :
1) Informaci starosty a místostarosty o postupu řešení závazků obce vzniklých v souvislosti se
stavbou "Kanalizace a ČOV Machov".
2) Informaci starosty - o postupu zpracování územního plánu obce Machov;
- o podmínkách zachování požárních zdrží v Bělém;
- o možnostech profinancování opravy hasičské stříkačky v M.Lhotě;
- o podmínkách a postupu zřízení internetu v obecní knihovně;
- o variantách řešení vyhrazeného parkování nákl. automobilu p.Šorfy;
- o návrhu úprav jízdního řádu BUS;
- o nutnosti zřízení školské rady;
- o jednáních k údržbě lyžařských tras v regionech Náchodska a
Broumovska včetně možností mezinárodní spolupráce;
III. Se souhlasem bere na vědomí :
1) Závěrečný účet za r. 2005 a rozpočet na r. 2006 Dobrovolného svazku měst a obcí
"Plynofikace CHKO Broumovsko".
IV. pověřuje starostu :
1) Rozdělením finančních příspěvků společenským organizacím do celkové výše schválených
kapitol rozpočtu na r.2006

V Machově dne 23.2.2006
Zapsal :.........................................
ing. M.Kryl
Ověřili :........................................
O. Kubeček

........................................
O. Rücker
...........................................
Jiří Ducháč – starosta

