MĚSTYS MACHOV
Výpis usnesení
3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2019, konaného dne 17.4.2019
v 1930 hod. na Úřadu městyse Machov
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje následující program zasedání :
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Program zasedání.
4. Kontrola úkolů z minulých zasedání.
5. Změna podmínek pronájmu lesních pozemků městyse.
6. Projekt „Zateplení + rekuperace ZŠ a MŠ Machov“- řešení rozsahu investic s ohledem na poskytnuté dotace.
7. Žádost Města Police n. Met. o spoluúčast na projektu „Středisko osobní hygieny“.
8. Žádost o dotaci na projekt „Posílení vybavení technikou a věcnými prostředky JPO Machov“.
9. Návrh smlouvy o spolupráci Oblastní charity Červený Kostelec na poskytování sociálního poradenství
prostřednictvím mobilního hospice.
10. Nové webové stránky městyse – cenová nabídka f. Galileo Corporation s.r.o. Chomutov.
11. Oprava márnice na katolickém hřbitově – návrh f. SMI-ČR Group s.r.o. Broumov.
12. Různé a informace :
- výzva k vyklizení obecních pozemků u kravína v N. Srbské;
13. Diskuse.
14. Závěr.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo městyse Machov určuje ověřovateli zápisu Mgr. Dagmar Šolínovou a p. Rastislava Komára.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje pronájem lesních pozemků městyse v k.ú. Machov, Nízká Srbská, Machovská
Lhota a Bělý o celkové výměře 136,17191 ha a dále lesních pozemků městyse v k.ú. Machov a Bělý o celkové výměře
11,4192 ha za cenu pronájmu 3 200 Kč/ha/rok, Dobrovolnému svazku obcí „Lesy Policka“ s účinností změny podmínek
pronájmu od 1.1.2019 a dobou pronájmu do 31.12.2027. Zastupitelstvo schvaluje příslušné dodatky č. 13 nájemní smlouvy
ze dne 28.2.2008 a č. 7 nájemní smlouvy z 20.3.2012 a pověřuje starostu jejich podpisem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání závažných skutečností ohledně projektu „Zateplení základní a mateřské
školy – městys Machov“ (reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005900) odstupuje z administrace žádosti o vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace a ukončuje realizaci tohoto projektu. V souvislosti s tím ukládá starostovi zaslat žádost o zrušení
projektu na Státní fond životního prostředí ČR a oznámení o zániku platnosti smlouvy o dílo zhotoviteli - firmě Průmstav
Náchod s.r.o..
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo městyse Machov po projednání závažných skutečností ohledně projektu „Instalace rekuperačního systému –
základní a mateřská škola městys Machov“ (reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005899) odstupuje z administrace žádosti o
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a ukončuje realizaci tohoto projektu. V souvislosti s tím ukládá starostovi zaslat
žádost o zrušení projektu na Státní fond životního prostředí ČR a oznámení o zániku platnosti smlouvy o dílo zhotoviteli firmě Kerson spol. s r.o. Dobré.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo městyse Machov souhlasí s postupnou realizací úprav budovy základní školy - výměnou oken, opravou
střechy, rekonstrukcí plynové kotelny, opravami kanalizace a úpravami odsávání ve školní kuchyni z provozních
prostředků městyse a ukládá starostovi zajistit příslušné dokumentace pro zajištění výběrových řízení na zhotovitele a
realizaci dílčích projektů.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu ambulantní

pečovatelské služby – Středisko osobní hygieny mezi městem Police nad Metují a městysem Machov a pověřuje starostu
jejím podpisem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje podání žádosti o dotaci z programu IROP prostřednictvím MAS Broumovsko na
projekt „Posílení vybavení technikou a věcnými prostředky JPO Machov“.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo městyse Machov schvaluje Smlouvu o spolupráci pro zajištění služeb odborného sociálního poradenství
prostřednictvím mobilního hospice mezi Oblastní charitou Červený Kostelec a městysem Machov a pověřuje starostu jejím
podpisem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo městyse Machov akceptuje cenovou nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. Chomutov na vytvoření a
provozování nových webových stránek městyse a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv s dodavatelem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11 :
Zastupitelstvo městyse Machov akceptuje cenovou nabídku firmy SMI-ČR Group s.r.o. Broumov na zhotovení fasády
márnice na katolickém hřbitově v klasickém provedení (vápenocementová omítka + štuk) za nabídkovou cenu 86 000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12 :
Zastupitelstvo městyse Machov ukládá starostovi zaslat písemnou výzvu uživatelům částí pozemků p.č. 111/1, 123/1, 116/1 a
116/2 v k.ú. Nízká Srbská (kolem obslužných komunikací u kravína v N. Srbské) k úklidu techniky a materiálu na nich
uskladněných a případné další užívání těchto pozemků řešit v souladu s právními předpisy pronájmem nebo prodejem.
PRO … 7, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0. Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Zapsáno v Machově dne 24. 4. 2019

Ověřili :

Mgr. Dagmar Šolínová

Zapsal : Miroslav Kryl

Rastislav Komár
Starosta: Ing. Jiří Krtička

