3/2006
Usnesení
22. zasedání Zastupitelstva obce Machov, konaného dne 12. 10.2006 v 19°° hod.
na Obecním úřadě v Machově.
Zastupitelstvo obce Machov :
I.
1.
2.
3.

Schvaluje :
Rozpočtová opatření k 30.9.2006.
Zvyšení nájemného z bytů v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.
Dohody o splátkových kalendářich s věřiteli - f. Norex Praha, Finančním úřadem Náchod a
Českou spořitelnou a.s., Náchod o úhradách dluhů v souvislostio se stavbou "Kanalizace a
ČOV Machov".
4. Prodej částí obecních pozemků p.č. 657/4 v k.ú. Nízká Srbská a p.č. 932/8 v k.ú. Machov
(bývalé koryto Židovky) M.,M. a K. Moravcovým, Nové Město n.M.
5. Prodej části obecního pozemku p.č. 646/1 v k.ú. Bělý M.Kotrčovi, Broumov.
6. Prodej části obecního pozemku p.č. 646/8 v k.ú. Bělý F.Frolovi, Hradec Králové.
7. Záměr prodeje částí obecních pozemků p.č. 528/1, 528/2, 529/1 (dle KN), 521/3, 534/7
(dle PK) a zřízení věcného břemene stavby na pozemcích p.č. 534/11, 687 a 688 (dle KN)
v k.ú. Bělý (jedná se o pozemky dotčené stavbou "Revitalizace Třeslice" investorovi a
ve prospěch investora - Lesy ČR, s.p. Hradec Králové.
8. Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole a to na počet 26 dětí v jedné třídě.
9. Uznání pohledávky pí M.Řehůřkové za přenechané vybavení restaurace v Obecním domě
ve výši 7.500,-Kč.
10. Vyplacení odměny při skončení výkonu funkce starostovi jednorázově v souladu
se zákonem č. 129/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
II. Se souhlasem bere na vědomí :
1. Informaci starosty o podání žádosti Královéhradeckému kraji o příspěvek (dotaci)
na dofinancování akce "Kanalizace a ČOV Machov".
III. Bere na vědomí :
1) Informaci starosty o postupu zpracování územního plánu obce.
2) Informaci starosty o datu slavnostního předání dekretu o určení Machova městysem.
V Machově dne 12.10.2006

Zapsal :.........................................
ing. M.Kryl v.r.
Ověřili :........................................
J.Šrůtek v.r.

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

