Usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 25.02.2015
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1.

Program jednání ZO dne 25. 02. 2015.

2.

Jaroslava Šefce jako navrhovatele

3.

Evžena Müllera a Jaroslava Šardu jako ověřovatele zápisu.

4.

Tomáše Hrábka jako zapisovatele.

5.

Smlouvu s Probační a mediační službou Náchod o umožnění odpracování 200 hodin OPP
odsouzenému panu Jaromíru Fialovi z Martínkovic v předloženém znění.

6.

Darovací smlouvu s HOSPICem sv. Anežky České v Červeném Kostelci o daru finančních
prostředků na činnost ve výši 2.000,- Kč v předloženém znění.

7.

Žádost paní Peitnerové a paní Němečkové o krátkodobý pronájem sálu KD za
účelem konání tanečního kurzu pro dospělé, který se uskuteční letos od 28.8. do 11.11.,
jednou týdně a to vždy v pátek. Cena 300,-Kč + DPH za 1 lekci.

8.

Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Martínkovice v předloženém znění.

9.

Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na
části území Královéhradeckého kraje pro rok 2015 a to v předloženém znění.

10. Nařízení č. 01/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v předloženém znění.
11. Smlouvu o právu provést stavbu - rekonstrukce silnice „III/3025 Broumov – Božanov“
uzavřenou mezi obcí Martínkovice a Královéhradeckým krajem v předloženém znění.
12. Směrnici – cestovní náhrady pro rok 2015 v předloženém znění.
13. Ceník služeb poskytovaných obcí od 1.1.2015 v předloženém znění
14. Rozpočtové opatření č. 1/2015

II. Bere na vědomí:
1.

Souhlasné vyjádření MV ČR k přijatým obecně závazným vyhláškám č.2/2014 a 3/2014.

2.

Informaci od společnosti TEXTILECO.

3.

Oznámení pojišťovny Generalli o pojistném plnění ve výši 4.578,-Kč vč. DPH a to za
pojistnou událost, spočívající ve zničení litinové lavičky na návsi.

4.

Odpověď z Právní poradny Odborného poradenského centra SMOŘ pro zastupitele a obce,
týkající se dotazu starosty ohledně smlouvy o právu provést stavbu (rekonstrukce silnice
„III/3025 Broumov – Božanov“ procházející Martínkovicemi).

5.

Informaci starosty o výsledku pořádané akce „Obecní bál“.

III.
1.

Pověřuje:

Starostu obce prověřením možnosti rekultivace zahrádky naproti domu Steinerových a na
příštím jednání informovat zastupitelstvo.

2. Janu Nentvichovou zajištěním vystoupení tzv. Muzikálových střípků při ZUŠ Broumov a to
při příležitosti květnové oslavy Dne matek v KD Martínkovice.
3.

Starostu obce pozváním M. Řehákové a Z. Novotného na příští jednání zastupitelstva za
účelem projednání žádosti hasičů o pronájem Chaty pod Korunou v nadcházejícím období.

IV. Odkládá:
1. Prodej stavebního pozemku č. 177 v k.ú. Martínkovice do rozhodnutí pana Dvořáka o
zájmu koupit pozemek bez úlevy na prodejní ceně a do doby uskutečnění dohody mezi
Obcí, Mědílkovými a p. Dvořákem o rozdělení pozemku tak, aby manželům Mědílkovým
vznikl dostatečně široký přístup k jejich nemovitosti, včetně vyřešení umístění budoucí
kanalizační přípojky.
2. Záměr pronájmu pozemků v evidenci KN č. 1043/6, 1058/3 a pozemků v ZE č. 624/1,
624/2, 672, 673, 675, 849/1, 849/3, 1042/1, 1042/7, 1105/2, 1107/2, 1112, 1750/2, 1750/3,
1750/4, 1750/5, 1750/7, 1751, 1753/1, 1753/2, 1754, 2005, 2080/2 v k.ú. Martínkovice do
doby, než starosta s využitím právní pomoci vyřeší související právní spor mezi Farmou
Martínkovice s.r.o. a Obcí Martínkovice.
3. Jednání o realizaci požadavku zastupitelky Nentvichové o zřízení lavičky a odpadkového
koše u kapličky na horním konci Martínkovic a to do doby příhodných klimatických
podmínek pro vybudování zmíněného.
4. Cenovou nabídku od společnosti EKO Broumovsko s.r.o. na svoz a uložení bio odpadu
z Obce Martínkovice do zjištění zájmu o tuto službu ze strany občanů.
5. Konečné řešení sběru a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(BRKO) z údržby veřejných ploch a ze zahrad od občanů do doby obdržení vyjádření od
jednotlivých orgánů státní správy.

Zapsal:

Tomáš Hrábek

Ověřili:

Evžen Müller, Jaroslav Šarda

Jaromír Jirka, starosta obce

