MĚSTYS MACHOV
3/2008
Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2008, konaného dne 28.8.2008 v 18°° hod.
v Bělém „U Laubů“
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje rozpočtová opatření č. 1 - 4 pro rok 2008;
2. schvaluje přijetí dotace z dotačních titulů Královéhradeckého kraje na dokončení a
digitalizaci Územního plánu městyse Machov ve výši 70.000,-Kč a souhlasí s uzavřením
smlouvy vč. dodatku č.1;
4. neschvaluje uvolnění částky z rozpočtu městyse ve výši 131.000,-Kč na realizaci projektu
„Cyklostezka Hronov - Petrovičky a bere na vědomí informaci o odložení realizace projektu;
5. schvaluje Dodatek č. 1 k zástavní smlouvě č. 06509511-Z1 z 5.5.1997 se Státním fondem
životního prostředí o podmínkách pronájmu lesních pozemků;
6. schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy v Machově na počet 13 žáků a
ve třídě mateřské školy v Machově na 28 žáků;
7. schvaluje následující sazby za pronájem tělocvičny :
* v topném období :
dospělí
- místní/ cizí - 150,-/ 200,-Kč/hod
děti (do 15 let) - místní/ cizí - 70,-/ 100,-Kč/hod
*mimo topné období : dospělí
- místní/ cizí - 80,-/ 100,-Kč/hod
děti (do 15 let) - místní/ cizí - 40,-/ 50,-Kč/hod a
ukládá starostovi uzavřít nové smlouvy se spolky i se ZŠ a MŠ Machov do 30.11.2008.
8. schvaluje změnu Stanov Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“;
9. schvaluje pronájem části pozemku p.č. 646/1 (PK) v k.ú. Bělý (20 m2) Dr. J.Morávkovi,
Náchod;
10. schvaluje záměr odkupu pozemků :
a) částí stavebních parc. č. 100 a 123 v k.ú. Nízká Srbská (pod obecní komunikací na Bělý)
od f. Ekomach s.r.o.;
b) stavební parcely č. 100 v k.ú. Machovská Lhota od f. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.;
c) pozemkových parcel č. 383 (PK) a 740 (KN) v k.ú. Machovská Lhota od Pozemkového
fondu ČR;
11. schvaluje záměr prodeje pozemků :
a) části poz. parc. č. 829/2 (KN) v k.ú. Machov V.Bolkové, Machov;
b) části poz. parc. č. 829/2 (KN) v k.ú. Machov D.Jehličkovi, Praha a J.Jehličkovi, Machov;
c) části poz. parc. č. 829/2 (KN) v k.ú. Machov I. Müllerovi, Žďár n/Sáz.;
12. schvaluje záměr směny částí pozemků p.č. 100/1 (KN) a p.č. 829/2 (KN) v k.ú. Machov mezi
Městysem Machov a J.Prouzou, Machov;
13. schvaluje záměr majetkového vyrovnání (odkup + směna) pozemků – p.č. 294/2 (KN) ,
296/2 (KN) v k.ú. Nízká srbská a p.č. 175/2 (KN) v k.ú. Bělý - pod obecní komunikací na
„Sekyře“ s J.Weissarem, Žďár.n/Met., R.Zábrahou, Č.Skalice a E.Nemejtovou, Machov;
14. schvaluje prodej pozemků :
a) části poz. parc. č. 828(PK) v k.ú. Machov L.Térovi, Náchod;
b) částí pozemků p.č. 657/4 a 578/4 v k.ú. Nízká Srbská a částí pozemků p.č. 932/8 a 829/2
v k.ú. Machov p. J.Prouzovi, Machov;
15. schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč pro Český svaz včelařů Machov na nákup
přístrojového vybavení;
16. neschvaluje finanční příspěvek pro E.Gacíka, Machov na umístění v pečovatelském domě
v Polici n/Met.;
17. bere na vědomí
a) informaci starosty o vývoji daňových příjmů městyse v r. 2008;
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b) informaci starosty o vývoji a řešení závazků městyse Machov vůči Státnímu fondu
životního prostředí ČR a f. Norex, Praha.
c) informaci starosty o rozhodnutí České pošty zrušit 42 provozoven ČP v malých obcích
Královéhradeckého kraje a souhlasí se zveřejněním petice obce Č.Metuje;

Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 8, PROTI ... 0, ZDRŽEL SE ... 0.

V Machově dne 28.8.2008

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Ivana Doležalová v.r.

Oldřich Rücker v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

