MĚSTYS MACHOV
2/2007
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2007, konaného dne 26.4.2007 v 19°° hod.
na Úřadu městyse Machov.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. souhlasí se společným hospodařením v lesích města Police nad Metují, městyse Machov a
obce Česká Metuje a schvaluje Smlouvu o založení Dobrovolného svazku obcí "Lesy
Policka" a Stanovy Dobrovolného svazku obcí "Lesy Policka";
2. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městysem Machov a Základní školou a
mateřskou školou Machov;
3. schvaluje prodej části pozemku p.č. 646/8 (dle KN) v k.ú. Bělý Ing. Františku Frolovi
Hradec Králové; Prodej se uskuteční dle podmínek převodu schválených 28.12.2006;
4. pověřuje Ing. Jiřího Krtičku zastupováním městyse Machov při jednáních ve věci
územního plánování;
5. souhlasí se snížením poplatku za likvidaci odpadu pro p. Z.Kohla, Nové Město n.Met
na 1/2 plné výše poplatku;
6. přijímá přidělenou dotaci z POV Královéhradeckého kraje na úhradu části úroků z úvěru
na výstavbu "Kanalizace a ČOV Machov" a souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy;
7. schvaluje vyřazení a prodeje následujícího nepotřebného majetku městyse :
- dýchací přístroje pro hasiče 4 ks - po 7.000,-Kč,
- telefon s faxem - 500,-Kč,
- elektrický radiátor - 200,-Kč,
- tiskárna jehličková LX 100 - 100,-Kč,
- sestava PC 386 (monitor, PC, klávesnice, myš) - 500,-Kč,
- promítačka Club + převíječka na 16 mm filmy - cena dohodou,
- benzinová sekačka na trávu - 1.000,-Kč,
- monitory k PC "15" 3 ks - po 100,-Kč;
- řeznický špalek - 150,-Kč;
8. povoluje použít znak městyse Machov na propagační leták společnosti Verner, a.s. Červený
Kostelec při kampani v Machově, týkající prodeje kotlů na spalování biomasy;
9. bere na vědomí : informace starosty a Ing. Notka
- o konání besedy k novému stavebnímu zákonu a vodnímu zákonu;
- o změně dopravního značení na křižovatce v Nízké Srbské a doplnění dopravního značení
na obecní komunikaci za Kubečkovými v Bělém;
- o zrušení telefonního automatu v Bělém;
- o přípravě výstavby vodovodu Slavný - Bělý;
- o úvaze odběru splaškových vod obyvatel obce V.Petrovice na ČOV Machov;
- výzvě starostů Zlínského kraje ke společnému postupu malých obcí ve věci veřejných
financí;
- o postupu ukončení činnosti DSMO "Plynofikace CHKO Broumovsko"
V Machově dne 26.4.2007
Zapsal :.........................................
Ing. M.Kryl v.r.
Ověřili :........................................
Petra Hofmanová v.r.

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

