Usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 24. února 2017
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1. Program 20. zasedání ZO.
2. Tomáše Hrábka jako navrhovatele.
3. Jaroslava Šardu, Jaroslava Šefce jako ověřovatele zápisu.
4. Evžena Müllera jako zapisovatele.
5. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Martínkovice za
rok 2016.
6. Pokrytí schodku hospodaření ZŠ za rok 2016 z rozpočtu obce.
7. Smlouvu s Agenturou pro rozvoj Broumovska, z.s. o poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč
na uhrazení části nákladů spojených s hudebním festivalem Za poklady Broumovska.
8. Žádost firmy Bau - AMSTAV trade company s.r.o. o povolení oprav památníku padlých
Rudoarmějců s podmínkou, že před započetím jakýchkoli prací bude záležitost projednána
s MěÚ Broumov, odborem stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku p.p.č. 1889/1 dle předlohy.
10. Smlouvu s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
11. Finanční dar ve prospěch ŘK farnosti Broumov ve výši 1000 Kč na zajištění cesty
fotografické výstavy TEMPUS FUGIT.
12. Finanční dar na varhany do Svatovítské katedrály ve výši 500 Kč.
13. Smlouvu s ČEZ o připojení č.p. 42.
14. Záměr pronájmu areálu Chaty pod Korunou včetně pozemku p.č. 1183/3 na sezónu 2017.
15. Směrnici č. 1/2017 - o poskytování cestovních náhrad.
16. Rozpočtové opatření č. 1/2017
17. Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost TJ Jiskra
Martínkovice ve výši 25 000 Kč.

II.

Ruší:

1. Usnesení č. 19. / III. / 1.
2. Usnesení č. 19. / III. / 2.

III.
1.

Odkládá:

Schválení požárního řádu obce a řádu ohlašovny požárů.

IV.

Ukládá

1. Starostovi zjistit zájem o popelnice na plast a na papír, případně o tašky na třídění odpadu.
2. Starostovi obce sepsat odpověď firmě Bau - AMSTAV trade company s.r.o., žadateli o
povolení oprav památníku padlých Rudoarmějců, ve které bude žadatel požádán o bližší
upřesnění záměru a zároveň bude upozorněn na skutečnost, že celý areál vojenského
hřbitova je zapsán v seznamu kulturních památek a na povinnost projednat celou
záležitost s MěÚ Broumov, odborem stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče.

Zapsal: Evžen Müller

Ověřili: Jaroslav Šarda, Jaroslav Šefc

Jaromír Jirka, starosta obce

