MĚSTYS MACHOV
2/2008
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2008, konaného dne 22.5.2008 v 19°° hod.
v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje Závěrečný účet městyse Machov za r. 2007 a to bez výhrad a bere na vědomí Zprávu
oddělení kontroly obcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2007;
2. schvaluje záměr řešit finanční situaci městyse uzavřením smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou
,a.s. do výše 2.700.000,-Kč;
3. schvaluje přijetí následujících dotací z dotačních titulů Královéhradeckého kraje :
a) z Programu obnovy venkova dotaci na úhradu úroků z úvěru na akci „ČOV Machov a
stavba kanalizačních sběračů“ v částce 54.000,-Kč;
b) z Programu obnovy venkova dotaci na rekonstrukci komunikace v části obce Bělý
ve výši 195.000,-Kč;
c) z programu RRD 200806/10 dotaci na údržbu pomníků padlým v 1. a 2. sv. válce v Machovské
Lhotě a v Bělém ve výši 81.000,-Kč;
a souhlasí s uzavřením příslušných smluv;
4. schvaluje prodej části pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Nízká Srbská J.Müllerové, Praha (prodej se
uskuteční za podmínek schválených v zastupitelstvu dne 28.12.2006);
5. schvaluje pronájem pozemku p.č. 692 v k.ú. Machov (TTP) D.Erbenové, Machov – Bělý
(pronájem na dobu neurčitou, cena pronájmu - 2% z prům. ceny pozemků v daném katastru);
6. schvaluje pronájem pozemku p.č. 169/2 v k.ú. Nízká Srbská (orná půda) společnosti Bor spol.s
r.o. Bezděkov n.Met. (pronájem na dobu neurčitou, cena pronájmu – 2% z prům. ceny pozemků
v daném katastru);
7. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 828 (dle PK) v k.ú. Machov p. L.Térovi, Náchod;
8. schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 657/4 a 578/4 v k.ú. Nízká Srbská a částí pozemků
p.č. 932/8 a 829/2 v k.ú. Machov p. J.Prouzovi, Machov – Nízká Srbská;
9. schvaluje žádost p. J.Morávka, Náchod o pronájem části pozemku p.č. 646/1 v k.ú. Bělý a
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu;
10. odmítá nabídku p. V.Kejdany, Náchod na darování pozemku p.č. 15 v k.ú. Machov;
11. schvaluje prodej kolny u č.p. 118 Machov p. V.Prudičovi, Machov za cenu 3.500,-Kč;
12. souhlasí, v souvislosti s prodejem bytového domu č.p 95 v Nízké Srbské, s uzavřením dohody o
ukončení pronájmu garáže v tomto domě s p. J.Koláčným ;
13. ruší usnesení č. 12/1/2008 týkající se uspořádání veřejného hlasování ve věci pořádání
olympijských her v Praze;
14. schvaluje, na doporučení výběrové komise, konané dne 7.5.2008, výběr dodavatele stavby
„Prodloužení stávající kanalizace „Záduší“ Machov“ a to firmu T.Matyska, Machov a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo;
15. schvaluje převod přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Machov za r. 2007 ve výši 43.099,-Kč do
následujících fondů ZŠ a MŠ : - do fondu odměn částku 34.479,-Kč,
- do rezervního fondu částku 8.620,-Kč;
16. souhlasí s použitím odst. 4, článku 10 obecně závazné vyhlášky č. 2.2007 o poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
který zní „Městys může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela prominout“v situacích, kdy občan pracuje a
bydlí v jiné obci, zažádá si o prominutí poplatku a doloží doklad o platbě za odpad v místě, kde se
zdržuje;
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17. schvaluje následující sazby pronájmu pozemků ve vlastnictví městyse Machov :
a) zemědělské pozemky – 2% z průměrné ceny pozemků v daném katastru;
b) lesní pozemky zastavěné chatou a pozemky, které jsou s ní ve funkčním celku – 8,-Kč/m2;
c) pozemek v kultuře louka související s rekreační chatou – 2,-Kč/m2;
d) pozemky používané jako zahrada – 4,-Kč/m2;
e) pozemky ostatní – 7,-Kč/m2;
18) bere na vědomí - informaci starosty o jednání se zástupci PNGS Kudowa Zrój a městem
Radków o společných projektech;
- informaci starosty o zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce
od 1.6.2008 na dobu 3 měsíců
19. souhlasí se stavbou přístřešku na pozemku J.Cvikýřové u č.p. 64 v N.Srbské;
20. schvaluje nákup motorové sekačky v ceně do 6 tis.Kč;

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

V Machově dne 22.5.2008

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Ing. Tomáš Notek v.r.

Jan Gross v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

