MĚSTYS MACHOV
Výpis usnesení
1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Machov, konaného dne 8. listopadu 2010
v 18°° hod. na Úřadu městyse Machov.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse Machov určuje ověřovateli zápisu p J.Grosse a p I.Doležalovou.
PRO … 8, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 1. Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje následující program ustavujícího zasedání :
1) Zahájení.
2) Složení slibu členy zastupitelstva městyse (§ 69, odst. 2 zákona o obcích).
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
4) Schválení programu.
5) Volba starosty a místostarosty :
a) určení počtu místostarostů;
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích);
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty;
d) volba starosty;
e) volba místostarosty.
6) Zřízení výborů městyse a stavební komise:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a stavební komise;
b) volba předsedy a členů finančního výboru;
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru;
d) volba předsedy a členů stavební komise.
7) Stanovení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů a
členů výborů a komise (§ 72 zákona o obcích, Nařízení vlády č. 37/2003 Sb).
8) Jednací řád zastupitelstva městyse.
9) Různé a informace :
a) stanovení základních podmínek pro pronájem pozemků městyse a pro převody
nemovitostí z a do majetku městyse;
b) přijetí účelové neinvestiční dotace Královéhradeckého kraje na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů městyse;
c) informace o podané rezignaci na funkci velitele Hasičů Machov;
d) pronájem části pozemku p.č. 105/37 v k.ú. Nízká Srbská P.Pichové, Vysoká Srbská;
e) žádost a stížnost Schwarzových a Kubečkových o pokácení stromů a na stav veřejných
prostranství.
10) Diskuse.
11) Závěr.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č.2 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje volbu jednoho místostarosty.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č.3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo městyse Machov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje tajný způsob volby místostarosty.
PRO … 5, PROTI … 4, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí starostou Ing. Jiřího Krtičku.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí místostarostou p Ivo Šulce.
PRO … 8, PROTI … 1, ZDRŽEL SE … 1. Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo městyse Machov zřizuje finanční a kontrolní výbor a stavební komisi. Výbory a komise budou
tříčlenné.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí předsedou finančního výboru p Ivanu Doležalovou.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí členy finančního výboru p Petru Hofmanovou a Ing. Vladislava Plného.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí předsedou kontrolního výboru p Oldřicha Rückera.
Pro … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí členy kontrolní komise p Dagmar Havelkovou a p Jana Grosse.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí předsedou stavební komise p Ing. Tomáše Notka.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14 :
Zastupitelstvo městyse Machov volí členy stavební komise p Josefa Flouska a p Ing. Miroslava Kryla.
PRO … 9, PROTI … 0, ZRŽEL SE … 0. Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15 :
Zastupitelstvo městyse Machov v souladu s §§ 72 a 84 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 350,- Kč měsíčně, neuvolněného člena zastupitelstva a
zároveň člena výboru nebo komise ve výši 700,-Kč měsíčně, neuvolněného člena zastupitelstva a zároveň
předsedy výboru nebo komise ve výši 1.000,-Kč měsíčně a neuvolněného člena zastupitelstva a zároveň
místostarosty ve výši 5.100,-Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16 :
Zastupitelstvo schvaluje platnost stávajícího Jednacího řádu Zastupitelstva městyse Machov.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 17 :
Zastupitelstvo městyse Machov stanoví základní podmínky pro pronájem pozemků městyse a pro převody
nemovitostí z a do majetku městyse takto :
- pronájem pozemků :
a) pozemky pro zemědělskou výrobu (TTP, orná půda) – 2% z průměrné ceny v daném katastru/m2/rok;
b) lesní pozemky zastavěné chatou a pozemky, které jsou se stavbou ve funkčním celku – 8,-Kč/m2/rok;
c) pozemky v kultuře louka (pastvina) související s rekreační chatou – 2,-Kč/m2/rok;
d) pozemky užívané jako zahrada – 4,-Kč/m2/rok;
e) ostatní pozemky – 7,-Kč/m2/rok.
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- převody nemovitostí :
a) prodej nemovitosti z majetku městyse – za cenu dle znaleckého posudku (úřední odhad);
b) nákup nemovitostí do majetku městyse – přednostně za cenu dle znaleckého posudku, max. za ceny v místě
obvyklé;
c) směna nemovitostí – za ceny dle znaleckého posudku;
d) úhrada nákladů – náklady na zajištění dokladů potřebných k sepsání smlouvy (geometrický plán, znalecký
posudek apod.) hradí vždy kupující strana a v případě směny nemovitostí se na úhradě nákladů podílejí obě
smluvní strany rovným dílem.
PRO … 9, PROTI … 0, ZRŽEL SE … 0. Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace 13.455,-Kč od královéhradeckého
kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů městyse.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 18 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 19 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje pronájem části pozemku p.č. 105/37 (dle KN) v k.ú. Nízká Srbská
o výměře 15 m2 pí. P.Pichové, Vysoká Srbská za účelem umístění stavby „Plechová kolna na uskladnění
sportovního náčiní“ za cenu pronájmu 7,-Kč/m2/rok.
Pro … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 20 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje vypsání ankety pro občany ohledně pokácení 3 ks stříbrných smrků
v parčíku proti č.p.45 v Nízké Srbské a ukládá starostovi zveřejnit tuto anketu v nejbližším vydání Machovského
zpravodaje.
PRO … 9, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 20 bylo přijato.
V Machově dne 8.11.2010
Ověřili : Ivana Doležalová v.r.

Jan Gross v.r.
Starosta: Ing. Jiří Krtička v.r.

