MĚSTYS MACHOV
č. 3/2009
Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2009, konaného dne 23.6.2009 v 19°° hod.
na Úřadu městyse Machov.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje Směrnici městyse Machov č. 1/2009, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
2) schvaluje společný pronájem pozemku a budovy skladu st.p.č. 277 v k.ú. Bezděkov n.Met.
od fy. Xavergen, a.s. Praha pro uskladnění posypového materiálu městyse (1/3 plochy) a pro
montážní provozovnu Zámečnictví M.Šedek (2/3 plochy) za celkovou cenu pronájmu
5 tis.Kč/měsíc bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o pronájmu, popř. podnájmu
tak, aby nebyla pro oba nájemce s ohledem na platbu DPH nevýhodná;
3) schvaluje prodej chaty na pozemku p.č. 544 (PK) a 535/1 v k.ú. Machovská Lhota T. Kubečkovi,
Machov za cenu 1,-Kč.
4) schvaluje pronájem části pozemku p.č. 644/10 v k.ú. Bělý o výměře 120 m2 p. P.Zudovi, Police
n.Met. za symbolické nájemné 1,-Kč/rok za podmínek, že nájemce zachová volný průchod přes
pozemek a zajistí jeho pravidelnou údržbu;
5) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 710 (PK) v k.ú. Machovská Lhota (ostatní plocha –
komunikace) s předností převodu na majitele dotčených zemědělských a lesních pozemků.
6) schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Machov
z 12.11.2002;
7) souhlasí s provedením údržbových prací a oprav budovy školy, spočívající v úklidu stavební suti
na půdě, výměně dveří do jídelny, přetěsnění plastových oken, částečném nátěru dřevěných
oken a parapetů, opravě dešťových svodů a okapů nad kotelnou a malování tříd a chodeb ve 2.
patře staré budovy;
8) schvaluje přijetí dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 70 tis. Kč na provedení projektu
„Naučná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra“ a její převedení konečnému příjemci – ZŠ a MŠ
Machov;
9) schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje Královéhradeckého kraje ve výši 140 tis. Kč na
realizaci projektu „Lépe rozsvítit malou svíčku, než křičet, že je tma“ a její převedení
konečnému příjemci - ZŠ a MŠ Machov;
10) souhlasí s uzavřením provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin ZŠ a MŠ Machov v době
od 13.7. do 23.8.2009;
11) bere na vědomí zprávu starosty o jednání Rady ZŠ a MŠ Machov ve věci připomínek občanů
k provozu a činnosti a personální práci základní a mateřské školy a informaci ředitelky ZŠ a MŠ
Machov o personálním zajištění učitelského sboru pro školní rok 2009/2010;
12) schvaluje výběr dodavatele na provedení oprav místních komunikací kolem bývalého internátu
v N.Srbské, slepé ulice k Lidmanovým a komunikace v „Kopečkách“ - firmu Repare Trutnov
s.r.o. za celkovou cenu 859.601,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
13) schvaluje výběr dodavatele na provedení oprav místních komunikací od Ducháčových
k parkovišti f. Ekomach (nabídková cena 385.280,-Kč bez DPH) a od f. Doldy ke Kubečkovým
(nabídková cena 534.003,-Kč bez DPH) – firmu F.Svoboda, Meziměstí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo;
14) bere na vědomí zprávu starosty o výsledku a vyhodnocení ankety k problematice užívání
hlučných strojů o víkendových dnech a v době svátků;
15) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností na území městyse Machov;
16) bere na vědomí schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Policka za r.2008 na
valné hromadě DSO;
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17) bere na vědomí schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“ za r.2008
na valné hromadě DSO;
18) bere na vědomí informaci starosty:
- o průběhu valných hromad DSO Policko a DSO Lesy Policka;
- o vývoji a výhledu daňových příjmů městyse;
- o přípravě a realizaci investičních akcí;
- o iniciativách Sdružení místních samospráv ČR za změny zákona o rozpočtovém určení daní ve
prospěch malých obcí;
- o kontrole čerpání dotace Královéhradeckého kraje na výstavbu kanalizace a ČOV;
19) souhlasí se zřízením nových sběrných míst na tříděný odpad – u bývalého internátu v Nízké
Srbské (plasty, sklo) a u mostu za Čančíkovými (plasty);

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

V Machově dne 23.6.2009

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Ivo Šulc v.r.

Oldřich Rücker v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

