MĚSTYS MACHOV
č. 4/2009
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2009, konaného dne 16.9.2009 v 19°° hod.
na Úřadu městyse Machov.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 pro r. 2009;
2) schvaluje prodej části pozemku p.č. 826 v k.ú. Machov o výměře cca 50 m2 V.Kulichové,
Machov a P. Kučinkovi Machov; prodej se uskuteční v souladu s podmínkami, schválenými na
zasedání zastupitelstva dne 28.12.2006;
3) schvaluje prodej pozemku p.č. 710 (PK) v k.ú. Machovská Lhota do podílového spoluvlastnictví
Zdeňka Dítěty, Náchod, Jaroslava a Antonína Hubky, Machov, Josefa Krby, Machov a Jany
Kohlové, Machov a to za kupní cenu 1,-Kč;
4) schvaluje odkup části pozemku p.č. 625 v k.ú. Machovská Lhota o výměře 715 m2 za kupní cenu
1,-Kč/m2 od Josefa Nemejty, Police n.Met. s podmínkou, že městys Machov uhradí za
prodávajícího daň z převodu nemovitosti;
5) schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 576/1 o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č.
576/15 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Nízká Srbská D.Kálesové, Machov;
6) schvaluje veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse :
a) pro Fotbalový oddíl TJ Jiskra Veba Machov ve výši 20 tis.Kč;
b) pro Borský klub lyžařů Machov ve výši 20 tis.Kč;
7) schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ a MŠ Machov na celkový počet 75 žáků;
8) bere na vědomí informaci starosty o průběhu plnění investičních akcí v r. 2009;
9) bere na vědomí informaci starosty o stavu a výhledu daňových příjmů městyse v r. 2009;
10) bere na vědomí informaci starosty o přípravě a organizačním zajištění koncertu Barocco
sempre giovane v ŘK kostele dne 9.září a Běhu na Hejšovinu dne 27.září;
11) bere na vědomí připomínky občanů k umístění nových sběrných na tříděný odpad v Nízké
Srbské a ukládá starostovi, aby je řešil;

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

V Machově dne 16.9.2009

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Ivana Doležalová v.r.

Jan Gross v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

