MĚSTYS MACHOV
č. 2/2009
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2009, konaného dne 20.5.2009 v 19°° hod.
v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské.
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) schvaluje Závěrečný účet městyse Machov za r. 2008 včetně Zprávy o výsledku hospodaření a
souhlasí s celoročním hospodařením městyse bez výhrad;
2) schvaluje Rozpočtové opatření č.1 pro r. 2009;
3) schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu lesních pozemků DSO „Lesy Policka“;
4) schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu, hospodaření a používání prostředků ze sociálního
fondu městyse Machov;
5) schvaluje Rozpočet sociálního fondu na r. 2009;
6) schvaluje Smlouvu o dílo s f. Šindlar s.r.o. Býšť na zpracování úvodní etapy projektové
dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Machov – dostavba splaškové kanalizace v části
Machov, Nízká Srbská a Machovská Lhota“ a pověřuje starostu jejím podpisem;
7) schvaluje žádost o dotaci od Královéhradeckého kraje na zpracování Studie odtokových
poměrů Židovky;
8) schvaluje Smlouvu o dílo s f. Šindlar s.r.o. Býšť na zpracování Studie odtokových poměrů
Židovky;
9) schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku 668/1 v k.ú. Nízká Srbská pro výstavbu
autobusové zastávky u f. Doldy s SÚS Královéhradeckého kraje p.o. a pověřuje starostu jejím
podpisem;
10) schvaluje přijetí dotace ve výši 101 tis.Kč z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
na úhradu úroků z úvěru u České spořitelny, a.s. Náchod;
11) schvaluje, na základě vyhodnocení předložených nabídek, Smlouvu o dílo s p. Radkem Lamkou,
Suchý Důl na zhotovení čekárny pro autobusovou zastávku u f. Doldy a pověřuje starostu jejím
podpisem;
12) schvaluje a) prodej pozemku st.p.č. 216 v k.ú. Nízká Srbská p. R.Petrovi, Machov;
b) prodej pozemku p.č. 828/11 v k.ú. Machov p. L.Térovi, Náchod;
c) prodej části pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Nízká Srbská manželům J. a G.Čečo,
Machov;
d) prodej části pozemku p.č. 580/17 v k.ú. Nízká Srbská p. A.Jiřičkovi, Holohlavy;
e) směnu pozemků p.č. 913/2 a části p.č. 710/3 v k.ú. Machov mezi městysem
Machov a manžely Mudrovými, Kostelec n.Č.L.;
Výše uvedené majetkové transakce se uskuteční v souladu s podmínkami, schválenými na
zasedání zastupitelstva dne 28.12.2006;
13) schvaluje zřízení práv úplatného břemene stavby kanalizace a komunikace v majetku městyse
na pozemku st.p.č. 111 v k.ú. Nízká Srbská ve vlastnictví p. A.Jiřičky, Holohlavy; Ocenění práv
věcných břemen bude provedeno v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. v platném znění;
14) schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 644/10 v k.ú. Bělý p. P.Zudovi, Police n.Met.
s podmínkou, že bude zachován volný průchod osob přes pozemek a souhlasí se zveřejněním
záměru pronájmu;
15) schvaluje nákup 2 ks kabin chemických WC od f. Eko Delta Česká Skalice pro zřízení veřejných
záchodků;
16) schvaluje Smlouvu s p. I.Müllerem, Holice o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační
přípojky k domu č.p. 84 Machov na pozemcích p.č. 829/2 v k.ú. Machov a p.č. 578/5 v k.ú.
Nízká Srbská;
17) schvaluje odkup 5 ks kontejnerů na plasty od f. Marius Pedersen, a.s. H.Králové za zůstatkovou
cenu 232,-Kč/kus;
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18) bere na vědomí informaci o změně sazby DPH za odstraňování odpadů a termínu svozu
velkoobjemového odpadu;
19) schvaluje cenovou nabídku ing. M.Kryla na údržbu alejí ke studánce a na dražních kouscích a
souhlasí s provedením prací;
20) neschvaluje prodej opracovaných pískovcových kamenů p. F.Bajerovi, Náchod;
21) bere na vědomí informaci starosty o záměru MV ČR na změnu průběhu státní hranice
s Polskem v Řeřišném;
22) navrhuje zařadit nalezenou chatu na pozemku p.č. 544 v k.ú. M.Lhota do majetku městyse
v hodnotě 1,-Kč a zároveň schvaluje záměr prodeje této chaty;
23) bere na vědomí informaci o kolaudaci ZŠ;
24) schvaluje žádost o dotaci od Úřadu práce v Náchodě na zřízení pracovního místa veřejně
prospěšných prací.
25) schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na pořádání koncertu v ŘK kostele v rámci
Orlicko-kladského varhanního festivalu;
26) neschvaluje finanční příspěvek na pořádání silničního závodu Rallye Sudety (pořadatelské
hlídky budou zajištěny);
27) schvaluje podpoření iniciativy SMS ČR „Daňově diskriminovaná obec“ a to jednodenním
vyvěšením cedulí s totožným heslem;
28) nesouhlasí s uzavřením provozu MŠ na celé období letních prázdnit a ukládá zástupcům
městyse v Radě ZŠ jednat a prosadit na základě požadavků rodičů prodloužení provozu;
29) bere na vědomí stížnosti rodičů související s provozem a personálními otázkami v ZŠ a MŠ
Machov a ukládá starostovi svolat mimořádné zasedání zastupitelstva k projednání této otázky
do 30.6.2009;
30) souhlasí s omezením provozu na obecní komunikaci ke studánce pod Borem a navrhuje
projednat s příslušnými orgány umístění dopravní značky zákaz vjezdu motorových vozidel
s výjimkou pro majitele (nájemce) pozemků;
31) bere na vědomí požadavek na opravu chodníku pod č.p. 178 v Machově;
32) bere na vědomí požadavek občanů na umožnění využívání dětského hřiště mateřské školy i pro
veřejnost a ukládá starostovi zjistit požadavky na zajištění bezpečnosti a hygieny a projednat
tuto problematiku s ředitelkou ZŠ a MŠ.

Zastupitelstvo schvaluje. PRO ... 7 , PROTI ... 0 , ZDRŽEL SE ... 0 .

V Machově dne 20.5.2009

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Petra Hofmanová v.r.

Ing. Tomáš Notek v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

