Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice
konaného dne 17. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1.

Program jednání ZO dne 17. 12. 2014.

2.

Luďka Šrytra jako navrhovatele

3.

Jaroslava Šefce a Janu Nentvichovou jako ověřovatele zápisu.

4.

Tomáše Hrábka jako zapisovatele.

5.

Smlouvu o zřízení věcného břemene, související se zřízením elektrické přípojky ke
stavbě nového rodinného domu manželů Vernerových na pozemku p.č. 1033/3.

6.

Příspěvek na udržení provozu kanceláře Místní akční skupiny „MAS Broumovsko +“ ve
výši 5.000,-Kč.

7.

Smlouvu o zimní údržbě mezi obcí a Petrem Žočkem za stejných podmínek, jako
v uplynulé zimní sezóně.

8.

Prodej pozemku p.č. 721/6 o výměře 1928 m2 manželům Martině a Petru Valáškovým
pro výstavbu rodinného domu.

9.

Vyhlášku č. 2/2014 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území
obce.

10. Vyhlášku č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11. Rozpočtové opatření č. 7/2014 dle přílohy
12. Rozpočet Obce Martínkovice pro rok 2015 podle návrhu – v příloze
13. Smlouvu o dílo s Ing.arch. Ivetou Rakovou – ARCHTEAM na zpracování Změny č. 1
Územního plánu Martínkovice s tím, že starosta obce před jejím podepsáním prověří
závazný souhlas žadatelů se zaplacením jejich finančního podílu na pořízení.
14. Smlouva mezi obcí a DSO Broumovsko o výpůjčce – kompostérů a kontejnerů na tříděný
odpad.

II. Bere na vědomí:
1.

Dopis s nesouhlasným stanoviskem obce k zamýšlenému posunutí míst pro zastavování
autobusů v rámci rekonstrukce krajské komunikace č. II/3025 v úseku křižovatky.

2.

Zánik předkupního práva obce k pozemku poz. č. kat. 721/15, nyní zapsaného v katastru
nemovitostí na LV č. 451 jako pozemek č. kat. 721/15 a st. č. kat. 445, jehož vlastníky
jsou Martina Kadlecová a Petr Michálek. Jmenovaní splnili podmínku výstavby a
kolaudace RD na uvedených pozemcích.

3.

Dílčí protokol o předání a převzetí zásahu do pozemní komunikace, kterým byla předána
Správě silnic KHK p.o. komunikace od křižovatky směrem na Otovice po vybudování
kanalizace a po opravě povrchu. Drobné vady budou odstraněny zhotovitelem stavby –
firmou KVIS a.s. Pardubice na jaře roku 2015.

4.

Vyrozumění Policie ČR o odložení případu poškozené litinové lavičky na křižovatce.

5.

Výkaz příjmů a výdajů obce k datu 30.11.2014.

III.

Zamítá:

1. Návrh zrušit záměr prodeje stavebního pozemku č. 177 KN v k.ú. Martínkovice.

IV.

Pověřuje:

1. Starostu obce jednáním s projektantem a zástupcem DI Policie ČR o změnách
navrhovaných v rámci plánované rekonstrukce krajské komunikace č. II/3025 v úseku
křižovatky, aby se co možná nejvíce podobaly stávající situaci v umístění zastávek a míst
pro přecházení komunikace.
2. Starostu obce uplatněním škody vzniklé obci poškozením litinové lavičky na křižovatce u
pojišťovny.
3. Starostu obce zajištěním a podepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku č.721/6 o
výměře 1928m2 v k.ú. Martínkovice manželům Petru a Martině Valáškovým za účelem
výstavby rodinného domu.
4. Starostu obce před podepsáním Smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 1 Územního
plánu Martínkovice s Ing. arch. Ivetou Rakovou – ARCHTEAM, prověřením závazného
souhlasu žadatelů o změnu se zaplacením jejich finančního podílu na její pořízení.
5. Místostarosty obce prověřením upozornění p. M. Steinera na nedostatečné hutnění zásypů
výkopů na kanalizaci.
6. Starostu obce prověřením možnosti rekultivace zahrádky naproti domu Steinerových a na
příštím jednání informovat zastupitelstvo.
7. Starostu obce přípravou vyhlášky zakazující podomní prodej v obci a to do příštího
jednání zastupitelstva.

8. Starostu obce prověřením možnosti pomoci ze strany OÚ s převodem TJ Jiskra
Martínkovice na spolek a to v souvislosti s novým OZ.

V.

Odkládá:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Zapsal:

Tomáš Hrábek

Ověřili:

Jaroslav Šefc, Jana Nentvichová

Jaromír Jirka, starosta obce

