Usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce Martínkovice konaného
dne 21. prosince 2016
Zastupitelstvo obce Martínkovice po projednání

I.

Schvaluje:

1. Program 19. zasedání ZO.
2. Tomáše Hrábka jako navrhovatele.
3. Luďka Šrytra a Jaroslava Šefce jako ověřovatele zápisu.
4. Janu Nentvichovou jako zapisovatelku.
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě mezi obcí Martínkovice a firmou Marius Pedersen na zajištění
svozu a odstranění tříděného odpadu (plasty, papír a sklo).
6. Žádost ZŠ Martínkovice o úpravu rozpočtu, spočívající v přesunu finančních prostředků
mezi účetními položkami v rámci daného rozpočtu na rok 2016 k 31. 12. 2016.
7. Rozpočet obce Martínkovice na rok 2017.
8. Kompetence starosty obce k provádění a schvalování jednotlivých rozpočtových opatření
od 1. 1. 2017 v rozsahu dle přílohy.
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt.
12. Rozpočtové opatření č. 5/2016 dle předlohy.

II.

Zamítá:

1. Žádost p. Rouče o odkoupení pozemku p. č. 253 v k. ú. Martínkovice.

III. 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.

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.

3.

Schválení požárního řádu obce a řádu ohlašovny požárů.

IV.

Ukládá

1. Starostovi obce připravit návrh úprav výčepu a kuchyně KD, prověřit možnosti
financování jejich rekonstrukce a předložit seznam vhodných dodavatelů.

V.

Bere na vědomí

1. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Martínkovice za r. 2016 k datu
5.10.2016.

Zapsala: Jana Nentvichová

Ověřili: Luděk Šrytr, Jaroslav Šefc

Jaromír Jirka, starosta obce

