MĚSTYS MACHOV
č. 5/2008
Návrh usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2008, konaného dne 18.12.2008 v 18°° hod.
na Úřadu městyse Machov.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 7 pro rok 2008;
2. schvaluje Rozpočtové provizorium na období leden – březen 2009;
3. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1.1.2009;
4. schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 101.500,-Kč z POV Královéhradeckého kraje na
úhradu úroků z úvěru od České spořitelny, a.s. Náchod;
5. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu lesů mezi městysem Machov a DSO „Lesy
Policka“ z 28.2.2008;
6. schvaluje Zásady pro poskytování prostředků ze sociálního fondu městyse Machov
s účinností od 1.1.2009;
7. schvaluje účast městyse Machov v projektu „Bezpečné Policko“, spočívající v zajištění
bezdrátového rozhlasu a dalších prvků, vedoucích ke zvýšení bezpečnosti občanů DSO
Policko a ukládá starostovi a Ing. Krylovi připravit požadované doklady k projektu
v termínu do 20.1.2009 ;
8. schvaluje bezúplatnou směnu pozemků pod komunikací v Dolích (části p.č. 625/1, 625/2 a
p.č. 388/1 v k.ú. Nízká Srbská) mezi městysem Machov a D.Divíškem, M.Klimešovou a J.a
M.Lokvencovými bez požadavku společné úhrady nákladů na zpracování geometrického
plánu zaměření skutečného stavu.
9. v návaznosti na usnesení zastupitelstva 6.b)/10/2000 z 1.8.2000 schvaluje odkup části
pozemku p.č. 728/13 (dle PK) v k.ú. Machov (část pod místní komunikací) od J. a Ing.
J.Šrůtkových za odhadní cenu s podmínkou, že za odhadní cenu bude v budoucnu
převedena na prodávající část pozemku p.č. 723/1 v k.ú. Machov;
10. schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 105/37 a části stav. p.č. 195 včetně části budovy
požární zbrojnice (klubovny) v k.ú. Nízká Srbská Sboru dobrovolných hasičů Nízká Srbská;
11. v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
souhlasí s jinou výdělečnou činností Ing. Miroslav Kryla v oboru zemědělské rostlinné
výroby za podmínek, že tato činnost nebude prováděna na úkor práce u městyse Machov;
12. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 784/15 (dle PK) v k.ú. Machov z Tělovýchovné
jednoty Veba Jiskra Machov na městys Machov.
Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 8 , PROTI ... 0, ZDRŽEL SE ... 0.

V Machově dne 18.12.2008

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.
Ověřili : Lenka Kohlová v.r.

Ivo Šulc v.r.
Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

