MĚSTYS MACHOV
Výpis usnesení
5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2014, konaného dne 30. července 2014
v 19°° hod. na Úřadu městyse Machov
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse Machov určuje ověřovateli zápisu p. Ivanu Doležalovou a p. Oldřicha Rückera.
PRO … 5, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 2. Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje následující program zasedání :
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Program zasedání.
4. Kontrola úkolů z minulých zasedání.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2014.
6. „Machov – dostavba splaškové kanalizace…“
a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
b) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR;
c) Zástavní smlouva k zajištění pohledávek dle smlouvy o podpoře ze SFŽP ČR;
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem – f. Pohl cz, a.s. Roztoky;
e) Smlouva o dílo na zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek s f. Pohl cz, a.s. Roztoky;
f) Smlouvy o vzájemné součinnosti při výstavbě kanalizace s majiteli nemovitostí;
g) Dohoda o provedení záchranného archeologického průzkumu s p.o. Regionální muzeum v Náchodě;
h) Postup budování kanalizace – informace.
7. Majetkové záležitosti :
a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 829/12 v k.ú. Machov;
b) Záměr změny podmínek pronájmu nebytových prostor (prodejna průmyslového zboží) v nákupním
středisku č.p. 13 Machov.
8. Nákup židlí do sálu obecního domu.
9. Informace (různé).
10. Diskuse.
11. Závěr.
PRO … 7 , PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje Smlouvu č. 12132051 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi SFŽP ČR a městysem Machov
na realizaci akce „Machov – dostavba splaškové kanalizace …“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje Zástavní smlouvu č. 12132051-Z mezi SFŽP ČR (zástavní věřitel)
a městysem Machov (zástavní dlužník) k zajištění pohledávek dle Smlouvy č. 12132051o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR na akci „Machov – dostavba splaškové kanalizace …“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo městyse Machov sschvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městysem Machov
a f. Pohl cz, a.s. Roztoky dne 30.5.2014 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Machov – dostavba splaškové
kanalizace … - kanalizační přípojky“ s firmou Pohl cz, a.s. Roztoky za cenu díla 3,144 416 mil.Kč vč. DPH
a pověřuje starostu jejím podpisem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo městyse Machov souhlasí se zněním Smlouvy o vzájemné součinnosti při budování kanalizace
a kanalizačních přípojek v souvislosti s realizací investiční akce „Machov – dostavba splaškové kanalizace “
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
Regionálním muzeem v Náchodě a městysem Machov v souvislosti se stavbou „Machov – dostavba
splaškové kanalizace…“.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 1. Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo městyse Machov souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 829/12 v k.ú.
Machov.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 1. Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11 :
Zastupitelstvo městyse Machov souhlasí se zveřejněním záměru změny podmínek pronájmu nebytových
prostor (prodejny průmyslového zboží) v nákupním středisku č.p.13 Machov .
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 1. Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje nákup 120 ks nových židlí do sálu Obecního domu Machov .
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 1. Usnesení č. 12 bylo schváleno.

V Machově dne 4.8.2014

Ověřili :

Ivana Doležalová v.r.

Zapsal : Miroslav Kryl v.r.

Oldřich Rücker v.r.
Starosta: Ing. Jiří Krtička v.r.

