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MĚSTYS MACHOV
č. 2/2010
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2010, konaného dne 16. března 2010 v 18°° hod.
na Úřadu městyse Machov.

Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje Doplnění Návrh zadání pro vypracování změny č. 1 Územního plánu Machov,
spočívající ve změnách funkčního využití území č. 15/1 – 17/1 v k.ú. Nízká Srbská a Mach.Lhota;
2) schvaluje Rozpočet městyse Machov na r. 2010 jako schodkový;
3) schvaluje pronájem pozemku p.č. 771/5 (KN) v k.ú. Machov DSO „Lesy Policka“;
4) schvaluje Změnu č.1/2010 Stanov DSO „Lesy Policka“ (přistoupení obce Bukovice do DSO);
5) schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o pronájmu pozemků městyse DSO „Lesy Policka“;
7) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemků p.č. 534/2 (KN), 534/6 (PK) a
534/7 (PK) v k.ú. Bělý ve prospěch stavby „Machov (Bělý) – revitalizace LP č. 4 Třeslice
pro investora stavby – Lesy ČR, s.p. Hradec Králové;
8) souhlasí se změnou Smlouvy o nájmu pozemku s f. Vodafone Czech Republic a.s. (smlouva č.
20169 z 3.8.2006 o pronájmu části pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Nízká Srbská pro provozování
telekomunikačního zařízení), spočívající ve vypuštění čl. 4.6 – inflační doložka a nesouhlasí se
snížením výše nájemného dle čl. 4.1. smlouvy;
9) neschvaluje příspěvek pro Občanské sdružení Julinka, Police n.Met. na opravu turistických cest;
10) schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 489/4 (PK) v k.ú. Nízká Srbská a podílu 1/8 p.č. 837
v k.ú. Machov z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na městys;
11) schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s f. Povodí Labe, s.p. Hradec Králové v souvislosti s dostavbou kanalizace v Machově a
pověřuje starostu jejím podpisem;
12) souhlasí, v souladu s §9 odst. 3 písm.c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, s vedením účetnictví v příspěvkové organizaci městyse „Základní škola a Mateřská
škola Machov, okres Náchod“ ve zjednodušeném rozsahu;
13) bere na vědomí Směrnici ZŠ a MŠ Machov, upravující kritéria pro přijímání žáků do mateřské
školy a doporučuje jejich opravu, spočívající ve změně pořadí u kritéria 1. „zaměstnanost
matek“ a doplnění kritéria, které bude brát v úvahu, zda se jedná o dítě celotýdenní nebo
pouze s částečnou docházkou;
14) nepodpoří školní akci „Hodina země“ vypnutím veřejného osvětlení v celé obce na 1 hod. dne
27.3.2010 od 20,30 do 21,30 hod.;
15) souhlasí s odpuštěním poplatku ze vstupného na akci „Šibřinky“ (pořadatel – Nízkosrbský
baroni), konané dne 20.3.2010;
16) bere na vědomí Rozpočet DSO Policka na r. 2010;
17) na základě vyhodnocení poptávkového řízení schvaluje výběr dodavatele na provedení
akce „Stavební úpravy č.p. 5 Machov“, a to stavební firmu Zdeněk Dostál – Stafido Police n.M.;
18) souhlasí s připojením ordinace MUDr. Maršíka na internetovou síť provozovanou úřadem
městyse s tím, že náklady na připojení uhradí žadatel;
19) bere na vědomí informace starosty o uzavřené Smlouvě o výpůjčce komunální techniky s DSO
Policka a přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;
20) bere na vědomí Zprávu oddělení kontroly KÚ Královéhradeckého kraje o přezkoumání
hospodaření městyse Machov za r. 2009.
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Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 7, PROTI ... 0, ZDRŽEL SE ... 0.

V Machově dne 16.3.2010

Zapsal : Ing. Miroslav Kryl

Ověřili : Oldřich Rücker

Ing. Tomáš Notek

Ing. Jiří Krtička - starosta

