MĚSTYS MACHOV
č. 5/2009
Usnesení
5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2009, konaného dne 16.12.2009 v 18°° hod.
v restauraci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě.

Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1)
2)
3)
4)

schvaluje Soubor rozpočtových opatření č. 4 pro r. 2009;
schvaluje Rozpočtové provizorium na období leden – březen 2010;
schvaluje Rozpočtový výhled městyse Machov do r. 2013;
schvaluje přijetí dotace Královéhradeckého kraje ve výši 38.070,-Kč na vybavení a odbornou
přípravu hasičů;
5) schvaluje žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na úhradu
úroků z úvěru u České spořitelny, a.s. a na rekonstrukci veřejného osvětlení v částech Machov a
Nízká Srbská;
6 a) neschvaluje prodej části pozemku p.č. 576/1 a 576/15 v k.ú. Nízká Srbská;
b) neschvaluje prodej bytu v č.p. 5 Machov;
c) schvaluje pronájem části pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Nízká Srbská (cca 35 m2) manželům J. aG.
Čečo, Machov. Pronájem se uskuteční za podmínek schválených na zasedání Zastupitelstva
městyse Machov dne 22.5.2008 a s podmínkou odkoupení pozemku do 2 let od uzavření
nájemní smlouvy;
d) schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v nákupním středisku,
uzavřené s P.Rýglem, Machov dne 31.1.2009;
e) schvaluje Darovací smlouvu o převodu nemovitostí – budovy č.p. 136 Machov, včetně
pozemku st.p.č. 175, budovy bez č.p. vč. pozemku st.p.č. 312 a pozemku p.č. 708/3 v k.ú.
Machov z ČR – Krajského ředitelství policie Východočeského kraje na městys Machov a
pověřuje starostu jejím podpisem;
f) schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací do Řeřišného podle
geometrického plánu č. 104-151/2008 a to – bezúplatným převodem částí parcel č. 393, 385
(PK) a 386 (PK) v k. Machovská Lhota z Pozemkového fondu ČR na městys Machov a
odkoupením části pozemku st.p.č. 64 (PK) od společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.;
g) schvaluje výši ceny pronájmu hrobových míst na hřbitovech v Machově takto :
- cena za 1 m2 hrobového místa pro všechny druhy hrobů – 25,-Kč/rok (z toho služby 19,-Kč),
- cena za schránku v kolumbáriu na hřbitově Církve čsl.husitské – 30,-Kč/rok;
h) schvaluje finanční příspěvek pro DSO Policko ve výši 31.297,-Kč na nákup komunální techniky
v rámci dotovaného projektu DSO Policko;
7) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Machov za školní r. 2008/09;
8) schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu (připojení novostavby RD manž. Mackových,
Machov na inženýrské sítě) na pozemku v majetku městyse p.č. 704/3 v k.ú. Machov;
9) bere na vědomí informaci starosty o schůzce s představiteli f. Marius Pedersen, a.s. a
Eko-kom, a.s. k problematice hospodaření s odpady;
10) určuje starostu jako osobu pověřenou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR
ve věci finanční podpory z OPŽP na projekt „Přírodě blízká protipovodňová opatření na vodním
toku Židovky v zastavěném území městyse Machov (okr. Náchod) – studie proveditelnosti“.
11) schvaluje upřesnění a doplnění Místního programu obnovy vesnice městyse Machov
o investiční akce plánované na r. 2010 (stavební úpravy tělocvičny, rekonstrukce veřejného
osvětlení, obnova čekáren na autobusových zastávkách, opravy komunikací…).

Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 7 , PROTI ... 0 , ZDRŽEL SE ... 0 .

V Machově dne 16.12.2009

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Oldřich Rücker v.r.

Ing. Tomáš Notek v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r.- starosta

