MĚSTYS MACHOV
1/2008
Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2008, konaného dne 28.2.2008 v 19°° hod.
na Úřadu městyse Machov
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje rozpočet městyse Machov na r. 2008.
2. ve věci závazků městyse vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR :
a) bere na vědomí platební rozkaz Okresního soudu v Náchodě na pohledávku SFŽP
ve výši 18 543 466,-Kč;
b) schvaluje podání odporu proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Náchodě;
b) schvaluje procesní plnou moc pro JUDr. Josefa Seiferta, Advokátní kancelář
Všetečka & Seifert a spol. Hradec Králové pro zastupování u soudu ve věci pohledávky
SFŽP ČR;
c) schvaluje podání žádosti ke SFŽP ČR o zrušení požadavku na úhradu úroků
z prodlení za prodlení se splátkami půjčky a ukončení úročení;
d) ukládá starostovi iniciovat svolání společného jednání za účasti zástupců městyse
Machov, finančního úřadu, ministerstva financí a SFŽP;
3. schvaluje návrhy změn Stanov DSO „Lesy Policka“ č. 1/2008 a č. 2/2008 a dále schvaluje
návrh změny Smlouvy o založení DSO „Lesy Policka“, uzavřené dne 7.6.2007, č. 1/2008.
4. schvaluje pronájem lesních pozemků Městyse Machov o celkové výměře 136,71 ha
DSO „Lesy Policka“ na rok 2008 s výší nájemného 3.500,-Kč/ha.
5. schvaluje následující žádosti o dotace z dotačních titulů Královéhradeckého kraje :
a) na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na dostavbu splaškové
kanalizace v celkové výši 310.000,-Kč (spoluúčast 30%);
b) na úhradu úroků z úvěru v celkové výši 130.000,-Kč (spoluúčast 30%);
c) na opravu místní komunikace v části Bělý v celkové výši 710.000,-Kč (spoluúčast 50%);
d) na dokončení a digitalizaci územního plánu ve výši 175.000,-Kč (spoluúčast 60%);
e) na údržbu pomníků padlým v M.Lhotě a v Bělém ve výši 115.000,-Kč (spoluúčast 25%);
6. schvaluje přijetí dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 190.000,-Kč (t.j. 61%
z celkových nákladů) na projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Machov
– dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a M.Lhotě a souhlasí
s podpisem příslušné smlouvy.
7. schvaluje aktualizaci projektů Strategického plánu rozvoje mikroregionu Policka na r. 2008.
8. bere na vědomí nabídku Policie ČR na převod služebny policie v Machově na městys a
ukládá starostovi zjistit možnosti a podmínky využití budovy ve veřejném zájmu a
na dalším jednání je předložit zastupitelstvu k posouzení;
9. bere na vědomí záměr účasti v polsko-českém projektu na rekonstrukci komunikací a
ukládá starostovi zjistit a připravit podmínky možné realizace opravy komunikace
z Machova do Bělého, vč. úseku krajské silnice;
10. ukládá úřadu městyse jednat předběžně s vlastníky pozemků pod přeloženou komunikací
u kravína v Bělém o možnosti odkoupení nebo směně těchto nemovitostí;
11. ukládá úřadu městyse oslovit 3 firmy k předložení cenové nabídky na realizaci stavby
„Prodloužení splaškové kanalizace Machov – Záduší“;
12. schvaluje návrh starosty na uspořádání místního veřejného hlasování ve věci pořádání
olympijských her v Praze;
13. neschvaluje nabídku Poštovní spořitelny Machov na možnost zřizování účtů
pro machovské novorozence;
14. schvaluje převod finančních prostředků (470,16 Kč) z rozpočtu městyse Machov
do rozpočtu DSO „Lesy Policka“ na úhradu ztráty z hospodaření DSO za r. 2007;
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15. schvaluje prodej části pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Nízká Srbská J. Müllerové, Praha.
Prodej se uskuteční za podmínek schválených zastupitelstvem dne 28.12.2006.
16. bere na vědomí informaci starosty o vývoji daňových příjmů městyse za leden a únor
2008.
17. ukládá starostovi, po schválení Územního plánu městyse Machov, jednat s Povodí Labe,
s.p. Hradec Králové o realizaci úprav (dokončení regulace) středního toku Židovky
(od Lecnarových po Crhákovi).
Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 7, PROTI ... 0, ZDRŽEL SE ... 0.

V Machově dne 28.2.2008

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Lenka Kohlová v.r.

Ivo Šulc v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

