MĚSTYS MACHOV
3/2007
Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2007, konaného dne 21.6.2007 v 19°° hod.
v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje závěrečný účet městyse Machov za r. 2006 a to bez výhrad;
2. schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 1 pro r. 2007.
3. schvaluje přijetí dotací od Královéhradeckého kraje ve výši 76 tis.Kč na dokončení
územního plánu městyse Machov a ve výši 100 tis. Kč na úpravy hřiště u tělocvičny a
souhlasí s uzavření příslušných smluv;
4. schvaluje prodej částí pozemků p.č. 528/1 (KN), 528/2 (KN), 521/3 (PK), 534/2 (KN),
534/6(PK) a 534/7 (PK) o celkové výměře cca 5700 m2 a zřízení věcného břemene
stavby a přístupu k ní pro pozemky p.č. 522(KN), 529/1 (KN), 534/5 (KN), 534/11 (KN,
687 (KN) a 688 (KN) v katastrálním území Bělý investorovi a ve prospěch investora
stavby "Machov (Bělý) – revitalizace LP č.4 Třeslice" – Lesy ČR s.p. Hradec Králové a
souhlasí s uzavřením příslušných smluv o smlouvách budoucích;
5. schvaluje prodej podílu městyse Machov 225/3104 na bytovém domě č.p. 118 Machov
(jedná se o garsonku s příslušenstvím) současnému nájemníkovi - p. Luďkovi
Hubkovi a to za cenu 82.383,-Kč při jednorázové úhradě;
6. schvaluje odměnu za výkon člena finančního výboru městyse v roce 2007
ing. Vladislavu Plnému a to ve výši 1.800,-Kč měsíčně za měsíce leden – červen 2007;
7. schvaluje převedení přebytku hospodářského výsledku Základní školy a mateřské
školy Machov za r. 2006 ve výši 76.693,-Kč do fondu odměn (61.355,-Kč) a rezervního
fondu (15.338,-Kč) této organizace.
8. Bere se souhlasem na vědomí připojení se městyse Machov ke "Smlouvě obcí a měst
proti daňové diskriminaci" iniciované obcemi Zlínského kraje;
9. bere na vědomí : informace starosty a kontrolního výboru :
- organizaci rozloučení s předškoláky MŠ a absolventy 9.třídy ZŠ Machov;
- o provedené kontrole pronájmu nemovitostí městyse;
10. ukládá úřadu městyse upravit stávající pronájmy nemovitostí městyse a připravit
smlouvy doposud neošetřených pronájmů. Při stanovení ceny pronájmu postupovat
individuálně s přihlédnutím k charakteru užívání příslušné nemovitosti a v souladu
s výměrem MF č. 01/2007 z 6.12.2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami, s možností úpravy výše pronájmu v souladu se změnami v cenovém věstníku
za dobu trvání smlouvy.
11. ukládá starostovi pozvat ředitelku a dalšího zástupce ZŠ a MŠ Machov k jednání
o dalším fungování školy v Machově.

V Machově dne 21.6.2007
Zapsal :.........................................
Ing. M.Kryl v.r.
Ověřili :........................................
Ivo Šulc v.r.

........................................
Oldřich Rücker v.r.
................................................

Ing. Jiří Krtička v.r.- starosta

