MĚSTYS MACHOV
č. 4/2008
Usnesení
z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2008, konaného dne 23.10.2008 v 18°° hod.
v Machovské Lhotě „U Lidmanů“
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1. schvaluje rozpočtová opatření č. 5 - 6 pro rok 2008;
2. schvaluje Opatření obecné povahy č. 2/2008 – Vydání Územního plánu Machov.
3. schvaluje přijetí neinvestiční dotace z dotačních titulů Královéhradeckého kraje na
vybavení a přípravu jednotek SDH ve výši 33.740,-Kč a souhlasí s uzavřením smlouvy;
4. schvaluje odkup pozemku stavební parcely č. 100 v k.ú. Machovská Lhota od f. Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.;
5. schvaluje prodej pozemků :
a) části poz. parc. č. 829/2 (KN) v k.ú. Machov V.Bolkové, Machov;
b) části poz. parc. č. 829/2 (KN) v k.ú. Machov D.Jehličkovi, Praha a J.Jehličkovi, Machov;
c) části poz. parc. č. 829/2 (KN) v k.ú. Machov I. Müllerovi, Žďár n/Sáz.;
6. schvaluje bezúplatnou směnu částí pozemků p.č. 100/1 (KN) a p.č. 829/2 (KN) v k.ú.
Machov mezi Městysem Machov a J.Prouzou, Machov;
7. schvaluje bezúplatnou směnu částí poz. parc. č. 625/1 (KN) a 625/2 (KN) o výměře 828 m a
částí p.p.č. 388/1 (KN) o výměře 801 m2 v kat. území Nízká Srbská mezi městysem Machov
a D.Divíškem, Velké Poříčí, M. Klimešovou, Vysoká Srbská a J. a M. Lokvencovými, Vysoká
Srbská ;
8. schvaluje prodej pozemků stav. parc. č. 186/2 o výměře 22 m2 a stav. parc.č. 185/2
o výměře 85 m2 v k.ú. Nízká Srbská p. M.Hubkovi, Machov – Nízká Srbská;:
9. schvaluje doplňující podmínky prodeje obecního bytu v č.p. 95 Nízká Srbská takto :
• při prodeji bytové jednotky č. 95/4 stávajícím nájemníkům (rodině Pechalových) –
kupujícími v kupní smlouvě mohou být uvedeni jak oni sami, tak jejich děti či
rodiče;
• v případě nezaplacení kupní ceny rodinou Pechalových bude byt v souladu
s usnesením zastupitelstva č. 3/4/2007 nabídnut k prodeji ostatním zájemcům;
• nabídka bude zveřejněna na úřadní desce městyse, na webových stránkách
městyse a v Machovském zpravodaji s tím, že uzávěrka pro přihlášení
zájemců bude minimálně 14 dnů od data vyhlášení nabídky;
• výchozí minimální nabídkovou cenou bude výše aktuálního odhadu tržní
ceny spočítaná soudním znalcem;
• nabídky budou přijímány pouze v písemné formě doporučeným dopisem
(obálková metoda). pro přijetí nabídky bude rozhodující datum podání na
poštu (nikoliv datum doručení);
• podmínkou koupě bude převzetí bytu i splatnou nájemní smlouvou se
stávajícím nájemníky;
• byt získá zájemce, který nabídne nejvyšší kupní cenu;
• pro vyhodnocení nabídek jmenuje starosta městyse komisi, která rozpečetí obálky
na svém veřejném jednání. Toto jednání bude svoláno a vyhlášeno obvyklým
způsobem v obci, tj. na úřední desce, webových stránkách apod.
10. rozhodlo neposkytovat z rozpočtu městyse žádnou podporu (formou Veřejné podpory či
jinými formami) organizaci TJ Jiskra Veba Machov ani organizacím vyčleněným z původní TJ
(Fotbalový oddíl TJ Jiskra Machov, Borský klub lyžařů Machov), a to až do doby, kdy ze
strany TJ Jiskra bude splněn závazek převodu pozemku v areálu „Na Kopci“ ve prospěch
městyse Machov, tak jak bylo dohodnuto na jednání v květnu 2007;

11. schvaluje ve věci dluhu vůči Fondu životního prostředí ČR úhradu následujících částek :
1.700.000,-Kč (odvod půjčka) se splatností 15.12.2009,
1.014.295,-Kč (odvod půjčka) se splatností 15.12.2010 a
66.469,-Kč (penále) se splatností 15.12.2010
prostřednictvím Finančního úřadu v Náchodě na základě vystaveného splátkového
kalendáře a v souladu s Protokolem ze dne 22.1.2008 již v roce 2008;
12. souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy rodinného domu
č.p. 90 Machov“ (investor - M.Hofman a M.Vítková, Machov) vč. uložení nových
domovních přípojek vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 828 (PK) v k.ú. Machov;
13. souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy č.p. 33 Machovská
Lhota“ (investor – M.Klimecký, Machov);
14. schvaluje nákup neseného traktorového sypače pro zimní údržbu komunikací a
v souvislosti s tím uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse ve výši do 130. 000,Kč bez DPH;
15. schvaluje opatření k údržbě pozemku p.č. 574 v k.ú. Machov (v prostoru bývalé traktorové
stanice) a ukládá starostovi, zaslat majitelům pozemku výzvu k jeho údržbě;
16. schvaluje změnu podmínek pronájmu restaurace a sálu v Obecním domě (nájemce
J.Hubka) a pověřuje starostu přípravou a uzavřením příslušné smlouvy do 30.11.2008;
17. schvaluje nákup zakoupení nového softwarového vybavení úřadu pro vedení evidencí a
matriku a v souvislosti s tím uvolnění prostředků z rozpočtu městyse ve výši 29.100,-Kč
bez DPH;
18. bere na vědomí žádost občanů o provedení úprav místní komunikace na Kopec a souhlasí
s provizorní údržbou komunikace štěrkovou drtí do 15.11.2008;
19. bere na vědomí připomínky občanů k : - úpravám prostranství před čsl. hřbitovem;
- umístění sloupků a kamenů v krajnici obecní
komunikace k čsl. hřbitovu;
- nepovolenému skládkování bioodpadu v Dolečku.

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

V Machově dne 23.10.2008

Zapsal : Ing. M.Kryl v.r.

Ověřili : Petra Hofmanová v.r.

Oldřich Rücker v.r.

Ing. Jiří Krtička v.r. - starosta

