MĚSTYS MACHOV
4/2007
Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2007, konaného dne 27.9.2007 v 19°° hod.
u Laubů v č.p. 10 v Bělém
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 2 pro r. 2007.
2. schvaluje znění smlouvy o věcném břemenu s firmou Vodafon CR a.s. a souhlasí s
jejím podpisem;
3. schvaluje záměr prodeje bytů v č.p. 1 Machov a v č.p. 95 Nízká Srbská za následujících
podmínek:
•
byty budou přednostně nabídnuty stávajícím nájemníkům a to za prodejní cenu,
prodejní cenu, která bude 150-ti násobkem výše nájemného v době prodeje, s úhradou
kupní ceny do 30.6.2008;
•
v případě nezájmu nájemníků budou byty nabídnuty ostatním zájemcům a to za tržní
cenu dle aktuálního soudního odhadu (pokud bude více zájemců, bude rozhodovat
nejvyšší nabídka);
4. schvaluje návrh změny stanov Dobrovolného svazku obcí "Lesy Policka";
5. schvaluje pronájem :
•
části pozemku p.č. 900/3 v k.ú. Machov o výměře 12 m2 pí. M.Přibylové, Praha;
•
části pozemku p.č. 576/1 v k.ú. Nízká Srbská o výměře cca 30 m2 pí. H. Lecnarové,
Machov;
Cena pronájmů bude stanovena v souladu s v platným výměrem MF.
6. schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Machov ( průměrný
počet bude činit 14,8 žáků na jednu třídu) a v souladu s platnými předpisy souhlasí s
úhradou rozdílu mzdových prostředků stanovených ministerstvem školství na průměrný
počet žáků 17;
7. schvaluje zástupce zastupitelstva ve Školské radě ZŠ a MŠ Machov a to p. Ivo Šulce a
po rozšíření rady na 6 členů od listopadu 2007 – p. Oldřicha Rückera;
8. souhlasí se zasláním žádosti o zrušení zástavních práv na majetek městyse, zřízených
Státním fondem životního prostředí ČR k pokrytí jeho pohledávek v sovislosti s výstavbou
kanalizace a ČOV a pověřuje tímto úkolem starostu;
9. schvaluje vstup městyse do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.
10. navrhuje zařazení komunikací dle přílohy č. 6 zápisu do "místních komunikací".
11. se souhlasem bere na vědomí :
•
informaci Ing. Kryla o přípravě dokumentace a technickém zajištění zimní údržby
komunikací;
•
informaci starosty k technickému a organizačnímu zajištění akce "Běh na Hejšovinu;
•
informaci starosty k účasti na společenské akci ZŠ a Nadace "Partnerství" 8.10.2007;
•
informaci starosty k přípravě projektu odkanalizování dalších částí Machova;
•
informaci starosty k rozšíření turistických cest do Polska v r.2008;
•
informaci starosty o vývoji daňových příjmů městyse;
V Machově dne 27.9.2007
Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.
Ověřili Jan Gross v.r.

Ing. Tomáš Notek v.r.
Ing. Jiří Krtička v.r.- starosta

