MĚSTYS MACHOV
č. 1/2009
Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2009, konaného dne 25.2.2009 v 18°° hod.
v restauraci „Obecní dům Machov“.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje rozpočet městyse na rok 2009;
2. schvaluje Smlouvu s Městem Náchod o poskytnutí služeb eGON centra a pověřuje starostu
jejím podpisem;
3. schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního
programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1“eGovernment v obcích - CzechPOINT;
4. schvaluje Pojistnou smlouvu č. 8602691322 pro pojištění podnikatelských rizik – Trend 07
mezi Městysem Machov a Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group Praha
s platností od 1.3.2009 a pověřuje starostu jejím podpisem;
5. schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu lesů mezi městysem Machov a DSO „Lesy
Policka“ z 28.2.2008;
6. schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. 950074 o odvozu odpadu ze dne 28.1.1998 mezi
Městysem Machov a firmou Marius Pedersen a.s. Hradec Králové s platností od 1.1.2009;
7. schvaluje Dohodu o samostatném poplatku za nakládání se separovanými odpady mezi
Městysem Machov a firmou Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové;
8. se souhlasem bere na vědomí Ceník za zneškodnění nebezpečných odpadů při mobilních
svozech f. Marius Pedersen, a.s. s platností od 1.3.2009;
9. schvaluje převedení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Machov za r. 2008 v celkové výši
122.929,-Kč do fondu odměn – částky 52.929,-Kč a do rezervního fondu – částky 70.000,-Kč;
10. schvaluje pronájem garáže na stav. parcele č. 159/2 v k.ú. Machov. Výběr nájemce bude
proveden na základě vyhlášení výzvy k předložení nabídek (obálkovou metodou) při
stanovení minimální vyvolávací ceny pronájmu 500,-Kč/ měsíc, a to nejvyšší nabídce. Další
podmínky pronájmu – na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc;
11. schvaluje dočasný pronájem části pozemku p.č. 828 (PK) v k.ú. Machov p. M.Hofmanovi,
Machov, v souladu s cenovými podmínkami, schválenými na zasedání ZM dne 22.5.2008;
12. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s f. Šindlar s.r.o. Býšť na dopracování podkladů pro
územní řízení a provedení přípravných prací pro vyhotovení dokumentace pro stavební
řízení na stavbu „Machov – dostavba splaškové kanalizace…“ v celkové ceně 221.816,-Kč
vč. DPH ;
13. schvaluje prominutí poplatku ze vstupného Spolku Nízkosrbských baronů na akci Šibřinky,
konané dne 14.3.2009;
14. uděluje souhlas Nakladatelství A&D, Praha k použití znaku městyse Machov v publikaci
„Velká turistická encyklopedie ČR“;
15. schvaluje smlouvu o uveřejnění reklamního inzerátu městyse Machov v publikaci „Města a
obce Královéhradecka“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 6 , PROTI ... 0, ZDRŽEL SE ... 0.
V Machově dne 25.2.2009
Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.
Ověřili : Josef Flousek v.r.

Ivo Šulc v.r.
Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

