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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu se opět vrátím k některým záležitostem, o kterých jsem informoval už v minulých
vydáních našeho zpravodaje:
- po fyzickém dobudování kanalizace v obci probíhá neustále i ta administrativní část projektu –
v tomto měsíci nám byla na Státním fondu životního prostředí schválena „Závěrečná monitorovací
zpráva“ a rozběhl se proces schvalování „Závěrečného vyhodnocení akce“;
- pro zpracování žádostí o dotace na opravy a úpravy místních komunikací v obci musíme mít
zpracován tzv. pasport komunikací (popis technického stavu, uložení sítí, propustky, mosty …..).
Rozhodli jsme se tedy vyhlásit poptávkové řízení na zpracování tohoto pasportu a momentálně
probíhá sběr nabídek od jednotlivých projekčních firem;
- ve věci připravované rekonstrukce ČOV Machov proběhlo první kolo výběrového řízení na
dodavatele technologie a stavebních prací. Přestože si projektovou dokumentaci vyžádalo osm firem,
oficiální nabídku nakonec podaly pouhé tři z nich. Dle podmínek poskytnutí dotace od MZe ČR však
musí být v prvním kole výběru hodnoceno minimálně pět nabídek, což nebylo splněno, a proto se bude
výběrové řízení opakovat. Na jednání zastupitelstva tak musí být projednána a odsouhlasena znovu
zadávací dokumentace a opakovaně jmenovány komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek.
Na Ministerstvo zemědělství jsme museli zaslat žádost o prodloužení termínu pro výběr zhotovitele,
které bylo vyhověno a nově máme stanoven termín pro dokončení výběrového řízení do 31. 1. 2017;
- negativní zprávu jsme začátkem listopadu obdrželi od správní rady Nadačního fondu ČEZ, u něhož
jsme měli podanou žádost o poskytnutí dotace na zhotovení bezúdržbového povrchu na hřiště u
tělocvičny. Žádost o dotaci nám byla zamítnuta a nyní musíme rozhodnout, zda stejnou žádost podáme
i v příštím roce;
- v průběhu listopadu byla podána žádost o dotaci na pořízení nového nakladače (traktoru) včetně
nosiče kontejnerů a několika kontejnerů na bioodpad;
- v tomto měsíci jsme od stavebního úřadu obdrželi územní rozhodnutí na vybudování skládky
bioodpadu u kravína v Nízké Srbské. Nyní bude v rámci této akce zhotoveno oplocení areálu.
Kromě výše zmíněných investičních akcí bych zmínil i některé jiné záležitosti obecního života:
- začátkem listopadu jsme získali z dotačních programů Královéhradeckého kraje neinvestiční dotaci
na vybavení zásahové jednotky hasičů ve výši 16.000,- Kč. Tato částka musí být vyčerpána do konce
letošního roku;
- v průběhu listopadu odstartovalo konání výročních členských schůzí jednotlivých spolků v Machově.
Jako první budou hodnotit letošní rok dne 26. 11. dobrovolní hasiči v Bělém, výroční schůze SDH
Nízká Srbská pak proběhne 9. 12. v hospodě „U Božky“ a výročka SDH Machovská Lhota 17. 12.
v restauraci „U Lidmanů“;
- v neděli 13. listopadu se na sále Obecního domu uskutečnilo divadelní představení ochotníků
z Týniště nad Orlicí „Den blbec“. Velice zdařilou komedii přišlo shlédnout 114 diváků, kteří se dobře
bavili, o čemž svědčil častý smích i potlesk v průběhu představení;
- po dvouměsíční pauze byla dne 10. listopadu opět otevřena obecní knihovna, a to v nových
prostorách bývalé klubovny v budově místní tělocvičny. Přestěhování knihovny bylo nutné především
z důvodu velké vlhkosti v suterénu Obecního domu, což knihám vůbec nesvědčilo. Výpůjční doba
zůstává stejná jako v minulosti – každý čtvrtek od 16,00 do 19,00 hod. a knižní fond bude pravidelně
obměňován ve spolupráci s knihovnou v Polici nad Metují;
- dne 7. listopadu navštívila naši obec Inspekce životního prostředí, která v rámci své kontrolní
činnosti prověřovala hospodaření v obecních lesích. Kontroloři byli velmi spokojeni a zápis byl sepsán
bez závad. Pochvalu zaslouží především náš odborný lesní hospodář pan Luboš Binar;
- dne 14. listopadu proběhl dílčí audit hospodaření Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka, který jako
obvykle vykonaly kontrolorky Královéhradeckého kraje. I tato kontrolní akce skončila bez závad;
- v pondělí 21. listopadu jsem se zúčastnil slavnostního předávání ocenění pravidelným dárcům krve.
Z naší obce bylo v Kolárově divadle v Polici nad Metují vyznamenáno tentokrát 6 dárců krve, bližší
informace jsou zveřejněny v tomto vydání zpravodaje;

- ve čtvrtek 24. listopadu se Městys Machov stal hostitelem veřejného zasedání Dobrovolného svazku
obcí Policko. Jednání v restauraci Obecního domu se zúčastnili starostové, místostarostové a někteří
úředníci ze všech osmi členských obcí DSO – Police nad Metují, Bezděkova, České Metuje,
Bukovice, Žďáru nad Metují, Velkých Petrovic, Suchého Dolu a hostitelského Machova;
- společnost O2 Czech Republic a.s. nám v tomto měsíci oznámila, že z důvodu téměř nulového
využití bude v prvním pololetí 2017 zrušena veřejná telefonní budka na náměstí.
Závěrem bych chtěl všechny upozornit na další kulturní akce, které pro vás organizuje Městys
Machov. Jednak je to tradiční „Štědrovečerní vytrubování“, které se opět uskuteční na Štědrý den
v 15 hodin před úřadem městyse, nebo na sále Obecního domu (dle počasí). Bližší informace
přineseme v prosincovém zpravodaji. Blíží se také začátek nové plesové sezóny a i tentokrát bude
zahájena Obecním plesem, již devátým v pořadí, který organizuje zastupitelstvo a úřad městyse. Tak
jako v minulých letech se můžete těšit na dvě kapely – BTK z Bezděkova a Relax Band z Hronova.
Obě jsou jistě zárukou dobré muziky jak k tanci, tak i k poslechu. Vše vypukne v pátek 13. ledna 2017
a věřím, že si na náš ples najdou cestu zástupci všech generací a budou odcházet spokojeni tak jako
v minulých letech. Tradiční hlavní cenou v tombole bude i tentokrát vyhlídkový let z letiště ve
Velkém Poříčí.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.075 obyvatel. V průběhu října: - přihlásilo se
5 občanů,
- odhlásili se
2 občané,
- zemřel
1 občan.

Vítání občánků
Tradice vítání občánků v Městysu Machov má dlouhou historii, pravidelně je organizováno
dvakrát ročně – většinou na jaře a na podzim. Ani letošní podzim nebyl výjimkou a v neděli 6. 11. byli
mezi občany městyse přivítáni další občánci. Letošní rok byl z pohledu počtu narozených dětí
v Machově výjimečný a k podzimnímu vítání nakonec byli pozváni rodiče 10 nových občánků (letos
celkově již 16). Obřad se tak poprvé musel rozdělit na dvě části, přesto byla obřadní síň zcela zaplněna
rodinnými příslušníky i známými jak při vítání první skupiny občánků v 10 hodin, tak i druhé skupiny
o hodinu později. Byla jen škoda, že z důvodu nemoci se nakonec nesešli všichni pozvaní.
Vítání se ujala zastupitelka městyse Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou Dagmar
Krtičkovou Heritesovou. Slavnostní atmosféru obřadu pomohly vytvořit i děti místní mateřské školky
pod vedením Jany Cvikýřové, které všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly a maminkám vítaných
dětí předaly kytičku. Rovněž od městyse obdržely vítané děti malé dárečky.
Přivítáni mezi občany Machova byli:
- Tomáš Friede, Nízká Srbská 139
- Magdaléna Kubečková, Machov 137
- Klára Šrůtková, Bělý 62
- Tomáš Martinec, Nízká Srbská 49
- Vítek Hofman, Machov 90
- Marek Středa, Machov 187
- Matylda Čečo, Nízká Srbská 72
- Václav Domáň, Bělý 7
- Vít Scholz, Nízká Srbská 138 (z důvodu nemoci se nemohl zúčastnit, dárky předal starosta
rodičům v místě bydliště).
Fotografie z vítání občánků jsou zveřejněny na webových stránkách městyse www.machov-obec.cz.

Zimní noviny
Oznamujeme všem zájemcům o zimní noviny „Kladské pomezí“ a o noviny „Zimní
Broumovsko“, že jsou k dispozici na Úřadu městyse Machov i ve všech informačních centrech.

Nabídka fotografických publikací z našeho kraje
Jak jsme již informovali v předchozích vydáních zpravodaje, vyšly nyní v předvánočním čase
dvě krásné fotografické publikace dokumentující krásy našeho kraje:
- Kladské pomezí – Krajem podél Metuje (Náchodsko a Broumovsko) od autorů Lubomíra Imlaufa
a Josefa Lukáška;
- Policko od autora Oldřicha Jenky (nakladatelství JUKO), která volně navazuje na již dříve vydanou
knihu fotografií tohoto autora nazvanou Stěny.
Obě zmíněné knihy si zájemci mohou prohlédnout na úřadu městyse a v případě zájmu o jejich
zakoupení zprostředkujeme dodání do Machova.

3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2016 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
3. - 4. 12.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
10. - 11. 12.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
17. - 18. 12.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu, Police n. M.
602 304 594
24. 12.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
25. 12.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 132
26. 12.
MUDr. Kubec, ZS Police n.M.
491 543 398
31. 12.
MUDr..Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
1. 1. 2017
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 1.12. – Červená želva – kino Police n.M. v 18 hod. – dětský anim. film Francie
2.-4.12. – Zimní táboření na Hvězdě
3.12. – Mikulášský trh na náměstí v Polici nad Metují od 8,00 hod.
8.12. – Hej člověče boží – pořad pro děti i dospělé v Kolárově divadle od 18 hod.
15.12. – 8.1. – Výstava betlémů ve staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují
17.12. – Vánoční trh na náměstí v Polici nad Metují od 8,00 hod.
20.12. – Koncert orchestru Václava Hybše – Kolárovo divadlo Police v 19,30 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov, náměstí, 15 hod.
31.12. – Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále, KPT Police n. Met.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 26. 10. se konala pracovní porada zastupitelů se starostou. Na programu byla následující
témata:
- návrh Rozpočtového opatření č. 5/2016,
- návrh Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2016 o nočním klidu,
- návrh Obecně závazné vyhlášky městyse č. 2/2016 o regulaci hlučných činností,
- příprava 9. plesu městyse Machov,
- návrh Obecné závazné vyhlášky městyse č. 3/2016 (poplatek za likvidaci odpadů),
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci,
- příprava divadelního představení „Den blbec“,
- příprava akce „Cecilské posezení“,

-

návrh na zpracování pasportu místních komunikací městyse,
informace o přípravě skládky bioodpadu v Nízké Srbské,
podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na doplnění veřejného osvětlení,
vývoj dotačního řízení pro akci rekonstrukce povrchu sportovního hřiště za tělocvičnou,
informace o průběhu a výsledcích voleb do krajského zastupitelstva,
informace o změně podmínek úvěru od České spořitelny a.s. a souvisejících opatřeních,
návrh na stanovení podmínek pronajímání sálu Obecního domu na kulturní akce,
informace o připravovaném dotačním titulu MZe na opravu účelových polních komunikací,
informace o průběhu procesu výběru dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce
ČOV“ v Nízké Srbské,
- projednání kalkulace stočného pro rok 2017 a návrh cenového výměru za stočné pro r. 2017,
- projednání majetkových záležitostí a další.
Dne 14. 11. se uskutečnilo 6. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov, které mělo na
programu následující body:
- schválení rozpočtového opatření č. 5/2016 a 6/2016,
- schválení finančního daru pro MO včelařů v Machově
- schválení Obecně závazných vyhlášek městyse Machov č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016,
- přijetí dotace na činnost hasičů od KHK,
- průběžné informace o realizaci akce „Dostavba kanalizace …..“,
- schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Machov,
- informace o výsledku kontroly České inspekce životního prostředí – hospodaření v obecních
lesích,
- připojení se Městyse Machov k petici proti návrhu nového zákona o odpadech (proti navýšení
poplatků za skládkování komunálního odpadu atd),
- schválení cenového výměru na stočné pro rok 2017,
- schválení zadávací dokumentace pro druhé kolo výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce
čistírny odpadních vod v Machově, jmenování komisí (výběrová, pro otevírání obálek),
- schválení podmínek pronajímání sálu Obecního domu pro kulturní a společenské akce,
- schválení akce „Doplnění veřejného osvětlení v obci“ v rámci POV pro rok 2017,
- podání žádosti o dotaci na akci „Oddělený sběr odpadu v obci“ na MZe (nakladač, nosič
kontejnerů, kontejnery na bioodpad),
- oznámení společnosti O2 Czech Republic – zrušení veřejné telefonní stanice na náměstí,
- schválení návratné půjčky pro ZŠ Machov na předfinancování projektu hrazeného z dotace,
- finanční příslib městyse na spolufinancování invest. projektu + přijetí fin. daru od SN Tech,
- majetkové záležitosti, informace o změně složení školské rady, ocenění dárců krve, příprava
plesu městyse a další.

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška městyse Machov č. 1/2016, o nočním klidu
Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 8/7/2016 usneslo vydat na
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

(1)

(2)

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje
Z důvodu konání tradičních veřejnosti přístupných akcí v Machově se doba nočního klidu vymezuje
dobou kratší od 2 hodin do 6 hodin pro
a) noc z 31. prosince na 1. ledna,
b) noc z 30. dubna na 1. května (pálení čarodějnic),
c) jeden den v měsíci únoru nebo březnu při oslavách Masopustu,
d) první sobotu v červnu z důvodu konání taneční zábavy SDH Nízká Srbská,
e) druhou sobotu v červnu z důvodu konání taneční zábavy SDH Bělý,
f) poslední sobotu v červnu z důvodu konání cyklistického závodu „Tour de Torpedo“.
V případě, kdy v odst. 1 není uveden konkrétní den konání akce, uveřejní městys Machov minimálně 10
dnů před počátkem konání akce přesné datum konání akce způsobem v místě obvyklým (na úřední desce,
na plakátovacích plochách apod.).
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ivo Šulc v.r., místostarosta

Ing. Jiří Krtička v.r., starosta

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška městyse Machov č. 2/2016, o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 9/7/2016 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

(1)

Čl. 1
Cíl a předmět vyhlášky
Cílem této vyhlášky je vytvoření příznivých podmínek pro život v městysi, pokojné bydlení a klidný
odpočinek.

(2)

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v městysi nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a bezpečnosti, a směřující k ochraně před následnými
škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v
zájmu chráněném městysem jako územním samosprávným celkem.

(3)

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi, je používání hlučných strojů a zařízení v
nevhodnou dobu.

(1)

(2)

Článek 2
Omezující opatření
Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod,:
a) o sobotách v době od 6 do 8 hodin, a
b) o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 do 10 hodin a od 11 do 22 hodin.
Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na:
a) řešení mimořádných situací, jako jsou např. kalamitní stavy, způsobených přírodními vlivy (odklizení
sněhu, odstranění spadlých dřevin z komunikací apod.);
b) zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených haváriemi a poruchami dodávek vody, energií a
dopravní obslužnosti.

(1)
(2)

Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ruší se obecně závazná vyhláška městyse Machov č. 1/2009, ze dne 24. 6. 2009.
Ivo Šulc v.r., místostarosta

Ing. Jiří Krtička v.r., starosta

8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 – místní poplatek za odpady
Obecně závazná vyhlášk č. 3/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 10/7/2016 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Městys Machov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále také „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a
příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt
nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je umístěna stavba s bytem.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 550 Kč a je tvořena:
a) z částky 80 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 470 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.

(2)

Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 580.583 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 580.583 Kč děleno 1219 (1069 osob s pobytem na území obce + 150 staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =
476 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 470,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku se poplatek platí
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku se nad rámec zákonem stanoveného osvobození od poplatku osvobozují:
poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který se po dobu celého kalendářního roku zdržuje
mimo území městyse;
b) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který je třetím a každým dalším nezaopatřeným
dítětem do 18 let věku ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém
dovrší 18 let věku;
c) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více
let věku;
d) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to od povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky;
e) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který bydlí mimo území městyse a hradí náklady
spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu v obci, ve které bydlí.
Úleva ve výši 100 Kč se poskytne poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který studuje v
prezenční formě studia a je ubytován mimo obec.
a)

(2)

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní
postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 23. listopadu 2015.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.
Ivo Šulc v.r., místostarosta

Ing. Jiří Krtička v.r., starosta

9. Inzerce
PRODÁM:
- dřevěný stůl masivní s regálem a zásuvkou (pevný) – výroba r. 1970 – a jednu židli. Cena
za oboje 150,- Kč;
- ocelové lanko pozinkované o průměru 5 mm, ohebné, 100 m. Cena 180,- Kč (nové);
- dva řemeny k obilní mlátičce – cena 100,- Kč.
Informace na tel.: 491 547 011

10. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 26. 11. 2016 od 20 hod. v hospodě "U Božky" v Nízké Srbské
Těšit se můžete na kapelu Domamazec, navštíví nás Mikuláš s družinou, na sále nekuřácké prostředí. Za vstup do sálu
zaplatíte 50,- Kč, lokál restaurace bez poplatku. Rezervace se předem nepřijímají, přijďte včas a místo určitě bude,
kapacita lokálu restaurace se sálem cca 130 míst.

11. Svatohubertská mše 2016
V sobotu 15.10. 2016 v 17.00 hod. se v kostele nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují uskutečnila
v pořadí již druhá Svatohubertská mše. Předcházel jí slavnostní průvod od radnice. Tato slavnost je spojená
s legendou o sv. Hubertovi, který se setkal s jelenem, nesoucím mezi parožím svítící kříž a koná se k poctě české
myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a lesníky. Velký dík patří panu faráři Mons. Marianu
Lewickému, který nám velmi pomohl se vším, co bylo třeba, podpořil nás po všech stránkách a mši také velmi
mile celebroval. O krásnou výzdobu kostela se postarala paní Lenka Burešová ze Žďáru nad Metují. Jelen,
nesený v krásné aranži vyvolal respekt a obdiv hodný krále našich lesů. Tóny lesních rohů, které celou mši
provázely, s excelentností hráli členové sboru Eustach pod vedením ing. Karla Kubečka. O krásný zpěv se
postaraly členky pěveckého sboru Bohemáček z Broumova. Jak pěvci, tak hudebníci nám všem více jak třem
stům přítomných připravili opravdu nevšední zážitek. Děkujeme zástupcům města Police nad Metují, obce
Suchý Důl a Městyse Machov, praporečníkům a všem členům mysliveckých spolků Koruna Police nad Metují
a Bor Machov, kteří přiložili ruku k dílu. Široké veřejnosti pak patří dík za opravdu velmi hojnou účast, kterou
jste dali najevo, že podobné akce má smysl pořádat.
MS Koruna Police nad Metují a MS Bor Machov

12. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2017
Zastupitelstvo Městyse Machov projednalo dne 14. 11. 2016 kalkulaci ceny stočného pro rok
2017 a usnesením č. 12/7/2016 vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích a v souladu s dalšími platnými právními předpisy od 1. 1. 2017 následující výši ceny za
odvádění a likvidaci odpadních vod prostřednictvím kanalizace městyse zakončené čistírnou
odpadních vod:
bez DPH
včetně 15% DPH
Stočné (Kč za 1 m3)
22,12
25,44

Podkladem pro stanovení ceny stočného je kalkulace, která je k dispozici na Úřadu Městyse
Machov.
Cena stočného je v souladu s finanční analýzou projektu „Machov – dostavba splaškové
kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“ a byla zkonzultována a
odsouhlasena SFŽP ČR.
V Machově 14. 11. 2016
Ing. Jiří Krtička v. r.
Starosta

13. Slavnostní ocenění dárců krve
V pondělí 21. listopadu 2016 proběhlo v Kolárově divadle v Polici nad Metují slavnostní ocenění
dobrovolných dárců krve. Toto ocenění uděluje každoročně Český červený kříž formou předání
medailí prof. MUDr. Jana Jánského. V letošním roce byli mezi oceněnými i někteří naši spoluobčané:
- zlatou Jánského medaili získali: - Bohumír Straube z Machovské Lhoty
- Ondřej Klimša z Machova
- stříbrnou Jánského medaili získaly: - Jitka Pejskarová z Machova
- Mgr. Věra Plná z Machova
- bronzovou Jánského medaili získali: - Vojtěch Scholz z Nízké Srbské
- Miroslava Weissarová z Machova.
Starosta Městyse Machov předal vyznamenaným jménem obce drobné dárky a tímto ještě jednou
vyjadřujeme všem dárcům veřejné uznání za tuto záslužnou a potřebnou činnost.

14. Cecilské posezení 25. 11. 2016

Příští číslo vyjde v 51. týdnu 2016. Uzávěrka příspěvků ke dni 15.12.2016
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