1
MĚSTYS MACHOV
č. 3/2010
Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2010, konaného dne 26. května 2010 v 19°° hod.
v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské.

Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje Závěrečný účet městyse Machov za r. 2009 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření a souhlasí s celoročním hospodařením městyse bez výhrad;
2) schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 1 městyse Machov pro r. 2010;
3) schvaluje rozpočet sociálního fondu městyse Machov na r. 2010;
4) schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na úhradu úroků
z úvěru od ČS,a.s. ve výši 73,5 tis.Kč;
5) schvaluje finanční spoluúčast městyse Machov ve výši 130 tis. Kč na nákup štěpkovače pro DSO
„Lesy Policka“ formou mimořádného vkladu do DSO;
6) schvaluje Upravený návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Machov, spočívající ve změnách
funkčního využití území ve všech katastrálních územích řešeného území pod čísly 1/1, 2/1, 3/1,
4/1, 5/1, 6/1, 8/1, 9/1, 14/1, 16/1, 17/1 a 18/1.
7) ve věci připravované stavby „Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké
Srbské a v Machovské Lhotě“ :
a) bere na vědomí informaci Ing. Kryla o změnách projektu a zajištění dokladů k územnímu
řízení;
b) souhlasí s přípravou dalšího stupně dokumentace a případné realizace stavby v případě, že
se podaří zajistit v maximální míře prostředky ze státního rozpočtu a fondů EU;
c) schvaluje návrh Mandátní smlouvy s f. Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo Jaroměř na
zpracování žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP za celkovou cenu 130 tis.Kč;
8) schvaluje záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na budově Obecního domu Machov (dle
nabídky f. Tesla Holding, a.s. Praha), a záměr opravy střechy OD Machov;
9) schvaluje Smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na části pozemků p.č. … v k.ú. Bělý
ve prospěch stavby „Machov (Bělý) – revitalizace LP č. 4 Třeslice pro investora stavby – Lesy ČR,
s.p. Hradec Králové;
10) schvaluje výběr dodavatele na provedení oprav (částí) obecních komunikací „Na Kopec“, „u
fotbalového hřiště“, „k Hofmanovým“ a „u Cvikýřových“ a to firmu Strabag, a.s. Hradec
Králové, která předložila nejnižší cenovou nabídku;
11) schvaluje Dohodu o partnerství s městem Náchod k projektu „Zavádění eGovernmentu v ORP
Náchod“ (zajištění softwaru na vedení spisové služby v ZŠ a MŠ Machov);
12) schvaluje odkup pozemku p.č. 315/2 v k.ú. Bělý od manželů J. a V.Grossových, Machov;
13) schvaluje odkup pozemku p.č. 647 (PK) v k.ú. Machov od P.Kubečka, Machov;
14) schvaluje pronájem pozemku p.č. 267/2 v k.ú. Machov od Kubečkových B. a L. a Pagačových L.
a M., Machov;
15) schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 729/8 v k.ú. Machov od Pozemkového fondu ČR;
16) schvaluje prodej části pozemku p.č. 625/2 v k.ú. Machovská Lhota P.Kubečkovi, Machov;
17) schvaluje majetkové vypořádání pozemků pod obecní komunikací u koupaliště a to formou
úplatné směny dotčených částí pozemků mezi městysem Machov, I.Šulcem a V.Scholzem,
Machov;
18) schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 644/10 v k.ú. Bělý A.Bornové, Machov;
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19) bere na vědomí informaci starosty :
- o přidělení dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Machov;
- o účasti na rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ a MŠ Machov;
20) souhlasí s uzavřením provozu mateřské školy ZŠ a MŠ Machov o prázdninách v době od 12.7.
do 21.8.2010;
21) souhlasí s provedením úprav veřejného osvětlení v Řeřišném s předpokládanými náklady
do 40 tis.Kč;
22) souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Přístřešek pro 2 os. automobily
na p.č. 672 v k.ú. Nízká Srbská pro investora manž. L. a R. Kubečkovi;
23) bere na vědomí žádost V.Petra, Machov o prodej části obecního pozemku p.č. 728/12 (PK)
v k.ú. Machov a ukládá starostovi provést ve věci místní šetření;
24) bere na vědomí informaci starosty o daňových příjmech městyse za období leden – květen
2010 ;
24) bere na vědomí informaci starosty o přidělení dotace z OPŽP ve výši 811.818,-Kč na zpracování
studie odtokových poměrů neregulovaných částí židovky v zastavěné části městyse Machov.

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

V Machově dne 26.5.2010

Zapsal : Ing. Miroslav Kryl

Ověřili : Ivana Doležalová

Jan Gross

Ing. Jiří Krtička - starosta

