Usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 22. března 2016
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1. Vystoupení obce Martínkovice ze Svazu cestovního ruchu Branka.
2. Účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Martínkovice“ za
rok 2015. Ztráta vzniklá z činnosti příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola
Martínkovice za rok 2015 bude pokryta takto:
- část ve výši 60.037,45 Kč bude pokryta z prostředků rezervního fondu školy
- zbytek ve výši 295.290,72 Kč z finančních prostředků zřizovatele - obce Martínkovice.
3. Záměr pronájmu místností č. 1.01 a 1.02 Chaty pod Korunou.

II.

Ukládá:

1. Starostovi obce písemně upozornit paní Danu Stehnovou na nedodržování nově uzavřeného
splátkového kalendáře na uhrazení jejího dluhu vůči obci.
2. Starostovi obce upřesnit požadavky na zpracování PENB u budov ve vlastnictví obce starších
r. 1947.
3. Starostovi obce vyvolat jednání s okolními obcemi, případně podniky, o možnostech
financování provozu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Martínkovice
v dalším období.

III. 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.

Rozhodnutí o případném finančním přispění panu Bergmannovi na publikaci o zajateckém
táboře v Martínkovicích do doby po kolaudaci budované kanalizace v obci a po jejím
celkovém finančním vyúčtování a vypořádání.

3.

Rozhodnutí o cenové nabídce na pořízení PENB od firmy PKV do doby upřesnění
požadavků na PENB u objektů postavených před r. 1947

IV. Bere na vědomí:
1. Informaci České pošty, s.p. o zařazení pošty v Martínkovicích mezi provozovny, které jsou
vytypovány jako vhodné pro převod na poštu Partner.
2. Informaci starosty obce o krocích provedených k zápisu stavby „Kabiny na fotbalovém hřišti
v Martínkovicích“ do katastru nemovitostí.
3. Informace ředitelky ZŠ paní Mgr. Bláhové o finanční situaci a o hospodaření školy za rok
2015 a ve výhledu na příští roky.

Zapsala: Jana Nentvichová

Ověřili: Evžen Müller, Luděk Šrytr

Jaromír Jirka, starosta obce

