Usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 08. 10. 2015
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1.

Příkazní smlouvu č. 140007/2015 se společností ERV s.r.o., kterou bude obci zajištěna
poradenská činnost a monitoring provozování kanalizace, aby bylo po dobu udržitelnosti
projektu dosaženo souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

2.

Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene se s.p. Povodí Labe a to
v souvislosti s vybudovanou kanalizací v obci Martínkovice.

3.

Zajištění dopravní obslužnosti autobusové zastávky „Pod Lesem“ pro příští rok ve
stejném rozsahu, jako v roce letošním a počítá s finančním příspěvkem pro KHK
v obdobné výši, jako v roce 2015.

4.

Záměr směny části pozemku č. 290/1 ZE ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 292 ZE
ve vlastnictví manželů Hrubých dle geometrického plánu č. 293-118/2012 zhotoveného
firmou Geospol Dobruška.

5.

Příspěvek Městu Broumovu na provoz Domova důchodců ve výši 60 tis. Kč na prvního
umístěného občana z Martínkovic a 30 tis. Kč na každého dalšího umístěného občana
z Martínkovic.

II. Bere na vědomí:
1.

Žádost SÚS Náchod o souhlas s rekonstrukcí „Silnice Broumov – Božanov“.

2.

Informaci o stavu prováděné změny ÚPO

3.

Žádost pana Petra Bergmanna o finančním přispění na připravovanou publikaci o
zajateckém táboře z doby 1. světové války na území obce Martínkovice.

1.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro kanalizací v obci Martínkovice.

2.

Zápis o předání díla od zhotovitele (BSS+KVIS) a to v souvislosti s vybudovanou
kanalizací v obci Martínkovice. Součástí zápisu je i seznam vad a nedodělků.

3.

Informaci o projekt DSO Broumovsko - komunitní kompostování a navýšení kapacity
separace odpadu.

4.

Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

III.
1.

Ukládá:

starostovi obce písemně vyzvat společnost Farma Martínkovice s.r.o. k dodání písemných

dokladů, kterými bude doložen přechod užívacího práva k uvedeným pozemkům
z nájemce - Z. Kollerta na Farmu Martínkovice s.r.o. a to ve lhůtě do 31.10.2015.
2.

Starostovi obce v souvislosti s návrhem Smlouvy o sdružení prostředků na společnou
jednotku požární ochrany s obcí Šonov, projednat s druhou stranou:
a) nastavení přednosti zásahu JSDH v obci Martínkovice před obcí Šonov v případě
souběhu potřeby zásahu v obou obcích.
b) možnost vyúčtovat refundaci mzdy členů jednotky JSDH při zásahu na území obce
Šonov.
c) stanovení paušální platby za službu ve výši 15.000,- Kč/kalendářní rok.

3.

Starostovi a to v souvislosti s pokračováním projektu DSO Broumovsko - meziobecní
spolupráce - servisní centrum, vypracovat detailní kalkulaci přínosů, pokrývajících oproti
minulému období zvýšený výdaj o cca. 17 tis. Kč.

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.

Na své příští jednání rozhodování o dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících kanalizací. Jedná se o dohodu mezi obcí Martínkovice
(vlastník splaškové kanalizace na území obce Martínkovice), městem Broumov (vlastník
ČOV Broumov) a VAK Náchod (provozovatel ČOV Broumov).

4.

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.

5.

Na své příští jednání rozhodování o uzavření smlouvy o sdružení prostředků na
společnou jednotku požární ochrany s obcí Šonov.

6.

Na své příští jednání rozhodování o další účasti obce v pokračování projektu DSO
Broumovsko - meziobecní spolupráce - servisní centrum

Zapsal: Tomáš Hrábek
Ověřili: Jana Nentvichová, Jaroslav Šarda

Jaromír Jirka, starosta obce

