MĚSTYS MACHOV
č. 7/2010
Usnesení
z 7. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2010, konaného dne 8. října 2010 v 18°° hod.
„U Laubů“ v č.p. 10 v Bělém.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 4 městyse Machov pro r. 2010;
2) schvaluje prodej části pozemku p.č. 321/1 v k.ú. Machovská Lhota V.Felkelové,
Machov v souladu s podmínkami, schválenými na zasedání zastupitelstva dne 28.12.2006;
3) schvaluje prodej pozemku p.č. 697 v k.ú. Machovská Lhota vč. porostů I.Topinkové, Praha
za cenu 50 tis.Kč;
4) schvaluje bezúplatný pronájem pozemku p.č. 692 v k.ú. Machov Borskému klubu lyžařů
Machov;
5) schvaluje upřesnění a doplnění Místního programu obnovy vesnice městyse Machov
o investiční akce plánované na r. 2011 a to rekonstrukce veřejného osvětlení v částech Machov
a Nízká Srbská a opravy místních komunikací;
6) schvaluje žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a to na
úhradu úroků z úvěru u České spořitelny, a.s. a na rekonstrukci veřejného osvětlení v částech
Machov a Nízká Srbská;
7) ve věci stavby „Sklad sportovního náčiní“ (investor P.Pichová, Vysoká Srbská):
- schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 105/37 v k.ú. Nízká Srbská;
- schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu;
- souhlasí s vydáním územního souhlasu a realizací stavby;
8) souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu „ Přípojka NN pro RD č.p. 27 Nízká Srbská“
(investor ČEZ Distribuce, a.s. Děčín);
9) schvaluje finanční příspěvek pro Nadační fond Hospital Broumov ve výši 5.000,-Kč;
10) bere na vědomí informace starosty :
- o provozu Obvodního oddělení PČR v Polici n.Met. v r. 2011;
- o průběhu projednání Změny č. 1 Územního plánu Machov;
- o termínu realizace investiční akce „Prodloužení stávající kanalizace na Záduší;
- o připravovaném jednání DSO Policka se zástupci firmy Oredo ve věci změn v jízdních řádech;
11) schvaluje výši úhrady za asfaltování ploch pro soukromé účely v rámci akce „Opravy MK
Machov“ a to 375,-Kč/m2 a ukládá Ing. Krylovi projednat výši a způsob úhrady s dotčenými
osobami;

Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 9, PROTI ... 0, ZDRŽEL SE ... 0 .

V Machově dne 8.10.2010

Zapsal : Ing. Miroslav Kryl v.r.

Ověřili : Ivana Doležalová v.r.

Jan Gross v.r.
Ing. Jiří Krtička v.r. – starosta

