Usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 10. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1. Program jednání ZO dne 10. 6. 2015.
2. Tomáše Hrábka jako navrhovatele.
3. Jaroslava Šefce a Evžena Müllera jako ověřovatele zápisu.
4. Janu Nentvichovou jako zapisovatele
5. Záměr pronájmu parcely č. 1927/2 a části parcely č. 1927/1.
6. Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Martínkovice a Českou poštou s.p. o zřízení
služebnosti a právu provést stavbu. Služebnost dle této smlouvy se zřizuje za
jednorázovou úplatu 10.000,- Kč bez DPH. ZO schvaluje tuto smlouvu v současném znění
včetně zaplacení služebnosti, v případě změny podmínek se schválí smlouva nová.
7. Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi obcí
Martínkovice a zapsaným spolkem Omnium, kterým doba nájmu sjednává na dobu
neurčitou.
8. Smlouvu s Královéhradeckým krajem o poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu
kraje na úhradu uznatelných nákladů stavby „Martínkovice – splašková kanalizace“ ve
výši 2.000.000,- Kč.
9. Dodatek smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady sepsané mezi obcí
Martínkovice a společností Marius Pedersen a.s., kterým se poskytované služby rozšiřují
o likvidaci bioodpadu.
10. Rozpočtové opatření č. 3/2015 v předloženém znění.
11. ZO schvaluje pověření starosty obce schvalováním rozpočtových opatření v uvedeném
znění.
12. Na další funkční období tříčlennou školskou radu
13. Smlouvu se Správou silnic Královéhradeckého kraje o právu provést stavbu – o uložení
veřejných částí přípojek nové splaškové kanalizace do pozemku kraje ve správě SS KHK.

II. Bere na vědomí:
1.

Žádost p. Petra Brožka o pronájem obecního bytu v budově č.p. 42 (malá škola).

2.

Dopis z Ministerstva financí od A. Babiše ohledně evidence dluhové situace obce
Martínkovice.

3.

Dopis z Městského úřadu Broumov (obor stavební): Výzva k vyjádření k podanému
odvolání společnosti Farma Martínkovice s.r.o. k výstavbě bioplynové stanice.

4.

Cenovou nabídku od firmy EKO Broumovsko na likvidaci biologicky rozložitelného
odpadu.

5.

Dopis od p. Marka van Doorna, kterým podal nesouhlas s výstavbou cyklotrasy přes jeho
pozemek.

6.

Koupi nové samojízdné sekačky Husqvarna CTH182T za 88.000,- Kč

7.

Upozornění zaslané obcí Státnímu pozemkovému úřadu o neudržovaných pozemcích.

8.

Upozornění od ERV o nedodání projektové dokumentace přípojek splaškové kanalizace.

9.

Vydaný souhlas obce k obnově 3 drobných sakrálních staveb (kamenných křížů).

10. Nabídku firmy VODA CZ SERVICE s.r.o. na zajištění technicko-administrační pomoci
provozu kanalizace v obci Martínkovice.
11. Nabídku firmy VODA CZ SERVICE s.r.o. na zajištění podkladů – monitorovací zprávy
předčasného užívání kanalizace Martínkovice
12. Rozpočtové opatření č.2/2015

III.
1.

Zamítá:

Nabídku o.s. RADOST z Bezděkova na možnost podílet se na provozu dětského
kolotoče.

IV.

Pověřuje:

1.

Starostu obce prověřením možnosti rekultivace zahrádky naproti domu Steinerových.

2.

Starostu zpracováním odpovědi na dopis z Ministerstva financí od A. Babiše ohledně
evidence dluhové situace obce.

3.

Starostu obce projednáním prodeje částí pozemku p.č. 1915 s M. Kouřilem, R. Lojškovou
a manželi Kubáskovými s tím, že uhradí geometrický plán, kterým je nutné pozemek
rozdělit.

4.

Starostu obce přípravou podkladů k posouzení žádosti pronájemce honitby pana P. Žočka
o finanční příspěvek na uskutečněnou Chovatelskou přehlídku loveckých trofejích,
konanou ve dnech 11. - 13. 4. 2015.

5.

Starostu obce projednáním návrhu dodatku smlouvy, kterou má obec uzavřenu s firmou
IDOP Olomouc s manažerem projektu - ERV.

6. Starostu obce jednáním s ERV o naplnění smluvního ujednání bez dodatečných
vícenákladů. Týká se nabídky firmy VODA CZ SERVICE, která nabídla „Zajištění
podkladů – monitorovací zprávy předčasného užívání kanalizace Martínkovice“.

V.

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.

Žádost pronájemce honitby pana P. Žočka o finanční příspěvek na uskutečněnou
Chovatelskou přehlídku loveckých trofejích, konanou ve dnech 11. - 13. 4. 2015 a
pověřuje starostu obce přípravou podkladů k posouzení žádosti.

4.

Nabídku firmy VODA CZ SERVICE s.r.o. na zajištění technicko-administrační pomoci
provozu kanalizace v obci Martínkovice do obdržení nabídky od VAK Náchod.

5. Nabídku firmy VODA CZ SERVICE s.r.o. na „Zajištění podkladů – monitorovací zprávu

předčasného užívání kanalizace Martínkovice“

Zapsala:

Jana Nentvichová

Ověřili:

Jaroslav Šefc, Evžen Müller

Jaromír Jirka, starosta obce

