Usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 10. února 2016
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1. Neinvestiční příspěvek pro TJ Jiskra Martínkovice na činnost v roce 2016 ve výši 25.000,Kč.
2. Žádost Královéhradeckého kraje o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou v roce 2016 a to nad rámec základní dopravní obslužnosti a Smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-2014246/VB/1A, Martínkovice knn připojení 216/2
Ostrade.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-2005967 Martínkovice nn
přípojka 1285/1 Líbal RD. (Dotčenými pozemky jsou p.č.: 289, 283, 288/2-GP, 287-GP a
st.175-GP.
5. Aby spolek Omnium z.s., podal žádost o dotaci z programu MZe na udržování a
obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016, jmenovitě na obnovu
martínkovických křížků a božích muk.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2016.
7. Předložený Plán obnovy majetku - kanalizace.
8. Ponechání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v dosavadní výši beze změny
9. Směrnici o poskytování cestovních náhrad v roce 2016.
10. Rozdělení obecních pozemků č.66/2 a č.382/2 v k.ú. Martínkovice dle geometrického
plánu č. 298-502/2015 zpracovaného Geodézií Náchod s.r.o.

II.

Ukládá:

1. Starostovi obce 1 x týdně sledovat insolvenční rejstřík, zda se
tam neobjeví paní D. Stehnová nebo obecně někdo z dlužníků obce, aby bylo možno včas
uplatnit obecní pohledávku. Dále průběžně informovat zastupitele o dodržování a
naplňování nově uzavřeného splátkového kalendáře s dlužníkem paní D. Stehnovou.

III. Odkládá:
1.

Prodej stavebního pozemku č. 177v 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.

IV. Zamítá:
1. Podání žádosti o finanční prostředky z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ - na
nákup dopravního automobilu pro SDH nebo na výstavbu nebo rekonstrukci
požární zbrojnice.

V.

Bere na vědomí:

1. Připomínku zastupitele pana Evžena Müllera, týkající se nouzového osvětlení v KD
Martínkovice.

Zapsal: Tomáš Hrábek

Ověřili: Jaroslav Šarda, Jaroslav Šefc

Jaromír Jirka, starosta obce

