Usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 30. listopadu 2016
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1. Program 18. zasedání ZO.
2. Evžena Müllera jako navrhovatele.
3. Tomáše Hrábka a Jaroslava Šefce jako ověřovatele zápisu.
4. Janu Nentvichovou jako zapisovatelku.
5. Provozování autobusových spojů na zastávku Pod lesem v roce 2017 ve stejném rozsahu,
jako v roce letošním. Zároveň počítá s finanční spoluúčastí.
6. Stočné pro uživatele kanalizace v obci Martínkovice pro rok 2017 ve výši 37,11 Kč/m3
včetně DPH.
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017.
8. Podání žádosti o dotaci z programu IROP - v rámci Výzvy č. 35 - sociální bydlení pro
SVL na „Rekonstrukci č.p. 42 v Martínkovicích - sociální byty“
9. Smlouvu na zpracování a podání žádosti o dotaci z programu IROP v rámci Výzvy č. 35 sociální bydlení pro SVL na „Rekonstrukci č.p. 42 v Martínkovicích – sociální byty“
předloženou firmou Ing. Tomáš Ruprich - dotační a realitní kancelář.
10. Proplacení 5 dnů dovolené z roku 2015 starostovi.
11. Proplacení ošatného starostovi ve výši dle rozpočtu.

II.

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.

Schválení požárního řádu obce a řádu ohlašovny požárů.

III.
1.

Bere na vědomí

Žádost o pronájem obecního bytu došlou od paní Ivany Ticháčkové.

IV.

Zamítá

1. Nabídku firmy Galileo na rozšíření webových stránek o mobilní verzi a o aplikaci „V
obraze“.

Zapsala: Jana Nentvichová

Ověřili: Tomáš Hrábek, Jaroslav Šefc

Jaromír Jirka, starosta obce

