MĚSTYS MACHOV
5/2007
Usnesení
5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2007, konaného dne 22.11.2007 v 19°° hod.
V restauraci "U Lidmanů" v Machovské Lhotě
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 3 pro r. 2007.
2. schvaluje návrh na ukončení činnosti a zánik DSMO pro plynofikaci CHKO Broumovsko.
3. schvaluje prodej 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,
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 prodej části pozemku p.č. 918 v k.ú. M.Lhota p. B.Jakubcovi, Trutnov. Prodej
se uskuteční za podmínek schválených na zasedání ZM Machov dne 28.12.2006
5. schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 625 v k.ú. M. Lhota od J. Nemejty, Police n.M. A
ukládá úřadu městyse zajistit aktuální ocenění pozemku;
6. schvaluje Nařízení městyse Machov č. 1/2007, o provádění zimní údržby místních
komunikací;
7. schvaluje Povodňový plán městyse Machov;
8. schvaluje Provozní řád tělocvičny a Provozní řád venkovního hřiště u tělocvičny;
9. schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce s DSO Policko na zařízení bezdrátového rozhlasu
v Bělém a pověřuje starostu jejím podpisem;
10. schvaluje návrh Smlouvy o dílo s f-ou Šindlar s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace pro dostavbu splaškové kanalizace v Machově a pověřuje starostu jejím
podpisem;
11. schvaluje poskytnutí veřejné podpory ve výši 13.205,-Kč Fotbalovému oddílu TJ Jiskra
Machov na nákup nových ochranných sítí.
12. souhlasí s tím, aby křížení všech místních komunikací na území Machova nebylo ošetřeno
žádnými dopravními značkami;
13. souhlasí s tím, aby investice (výměna oken v bytě v č.p. 5) ve výši 23.006,-Kč byla uhrazena
manželům O.a J.Sadílkovým jednorázovou splátkou z rozpočtu r. 2007.
14. souhlasí s prominutím poplatku za pronájem tělocvičny Volejbalovému oddílu Machov
v době pořádání tradičního Vánočního turnaje (26.12.);
15. souhlasí s úhradou materiálových nákladů (4.950,-Kč), vynaložených SDH Nízká Srbská
na nátěr střechy hasičské zbrojnice v Nízké Srbské;
16. nesouhlasí s požadavkem Mysliveckého sdružení Bor Machov na opětovné zprovoznění
veřejného osvětlení za Hejnyšovými v M.Lhotě do doby, s odkladem řešení požadavku až
po ukončení soudního sporu mezi MS Bor Machov a Hubkovými;
17. souhlasí s dočasnou skládkou písku p. F.Froly na pozemku p.č. 646/1 v k.ú. Bělý
(u studánky) s podmínkou - po odstranění železničních pražců z pozemku;
18. ukládá úřadu městyse zajistit nové odborné posouzení stavu lípy u č.p. 31 v M.Lhotě;
19. bere na vědomí :
•
informaci starosty o rozšíření turistických cest do Polska a stavu jednání ohledně
provozu vozidel přes hraniční přechod v M.Lhotě po otevření hranice v r.2008;
•
informaci starosty o poskytnuté dotaci 50 tis. Kč na technické vybavení v rámci
programu CZECH point;

•

informaci starosty o postupu řešení stížností na volné pobíhání psů v obci;
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•
•

informaci starosty a p. L.Bartoně o stavu a možnostech majetkoprávního řešení areálu
na Kopci;
informaci p.Foglara o tísňové lince integrovaného záchranného systému;

V Machově dne 22.11.2007

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili :

Ivana Doležalová v.r.

Josef Flousek v.r.
Ing. Jiří Krtička v.r.- starosta

