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MĚSTYS MACHOV
č. 4/2010
Usnesení
z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2010, konaného dne 7. července 2010 v 19°° hod.
na Úřadu městyse Machov.

Zastupitelstvo městyse Machov po projednání :
1) bere na vědomí informaci starosty k závěrečným účtům DSO Policka a DSO „Lesy Policka“ za r. 2009;
2) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby plynárenského zařízení VČP Net, s.r.o. na části pozemku p.č. 704/3 v k.ú. Machov (cena věcného
břemene – 20,-Kč/m2);
3) stanovuje počet členů Zastupitelstva městyse Machov pro volby do zastupitelstev obcí v r. 2010 a to 9.
4) schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 578/4 v k.ú. Nízká Srbská (cca 45 m2) manž. Krupovým,
Hronov. Prodej se uskuteční za podmínek schválených na zasedání zastupitelstva dne 28.12.2006.
5) schvaluje pronájem části pozemku p.č. 644/10 v k.ú. Bělý (50 m2) A.Bornové, Bělý. Pronájem se
uskuteční za podmínek, schválených na zasedání zastupitelstva dne 22.5.2008.
6) schvaluje výběr dodavatele na zpracování Změny č.1 Územního plánu Machov a to firmu URBAPLAN
spol. s.r.o., Hradec Králové
7) souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy č.p. 92 na st.p.č. 120 v k.ú. Nízká
Srbská (investor I.Krtičková, Machov);
8) souhlasí s vydáním územního souhlasu na stavbu „Dřevěná pergola u č.p. 26 na p.p.č. 45/1 v k.ú. Nízká
Srbská (investor J.Ducháč, N.Srbská);
9) schvaluje poskytnutí daru pro Hospic Anežky České v Červeném Kolstelci ve výši 5.000,-Kč;
10) bere na vědomí sdělení Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje o zamítnutí
Ministerstvem životního prostředí bezúplatného převodu budovy č.p. 136 vč. příslušenství v Machově;
11) souhlasí s podpořením kulturní akce „6. Lojzíkův Machov“ formou propagace na webových stránkách
a v Machovském zpravodaji a poskytnutím bezplatného ubytování pořadatelů v tělocvičně;
12) bere na vědomí žádost občanů Bělého na potřebu čištění koryta toku Třeslice v zastavěné části
obce s tím, že bude zaslán písemný požadavek správci toku.

Zastupitelstvo schvaluje. PRO … 8, PROTI … 0, ZDRŽEL SE … 0.

V Machově dne 7.7.2010

Zapsal : Ing. Miroslav Kryl
Ověřili : Oldřich Rücker

Josef Flousek

Ing. Jiří Krtička - starosta

