MĚSTYS MACHOV
č. 6/2010
Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2010, konaného dne 8. září 2010 v 19°° hod.
v restauraci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 3 městyse Machov pro r. 2010;
2) schvaluje odkup částí pozemků stav.p.č. 100 a 123 v k.ú. Nízká Srbská o celkové výměře 225 m2
od f. Ekomach s.r.o. Praha za cenu 4.870,-Kč;
3) schvaluje odkup pozemků p.č. 383 (dle PK) a 740 v k.ú. Machovská Lhota od Pozemkového
fondu ČR za cenu 10.080,-Kč;
4) schvaluje v návaznosti na předchozí usnesení ZM Machov č. 13/3/2010, kupní cenu za odkup
pozemku p.č. 647 v k.ú. Machov od p.Kubečka, Machov ve výši 4,-Kč/m2.
5) schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 728/17 (dle PK) v k.ú. Machov pod místní komunikací
od K.Duchatschové, Radešov;
6) schvaluje záměr odkupu části pozemku p.č. 573 (dle PK) v k.ú. Machov pod místní komunikací
od M.Koubkové, Police n.Met. a M. Vovse, Broumov;
7) schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 321/1 v k.ú. Machovská Lhota V.Felkelové,
Machov;
8) schvaluje finanční příspěvek pro Redpoint Team o.s. Teplice n.Met. ve výši 3.000,-Kč na závod
horských kol Specialized Rallye Sudety 2010;
9) bere na vědomí petici občanů za obnovu zábradlí podél cesty na Kopec a ukládá starostovi
zajistit instalaci zábradlí do konce září 2010;
10) bere na vědomí informaci starosty o jednáních města Police n.Met. s Krajským ředitelstvím
Policie ČR ve věci zrušení Obvodního oddělení PČR v Polici n.Met. a připojuje se k požadavku
města Police n.Met. zachovat Obvodní oddělení Policie ČR pro město Police n.Met. a její
spádové obce ve stávajícím režimu se standardními službami bez příspěvku obcí na provoz
tohoto oddělení;
11) souhlasí s vydáním územního souhlasu na stavbu „Přístřešek na dřevo“ na pozemcích p.č.
580/25 a 681 v k.ú. Nízká Srbská pro (investor V.Hašpl, Machov);
12) souhlasí s vydáním územního souhlasu na stavby „Přístřešek pro auto“ a „Sklad zahradního
nářadí“ na pozemcích stav. p.č.307 a p.č. 704/5 v k.ú. Machov (investor T.Bejšovec, Machov).

Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 9, PROTI ... 0, ZDRŽEL SE ... 0.

V Machově dne 8.9.2010

Zapsal : Ing. Miroslav Kryl v.r.
Ověřili : Ivo Šulc v.r.

Oldřich Rücker v.r.
Ing. Jiří Krtička v.r. – starosta

