obec Martinice v Krkonoších
č.712015
Usnesení

Zastupitelstvaobce Mar1inicev Krkonošíchze dne 16. 12.2015.
Zastupitelstvoobce
určuje ověřovatele zápisu z tohoto jednání paní Petru Vanclovou a Jiřího Staňka a určuje
u jednáníMiIaduŠte|anovou.
zapisovateJk
Zastupitelstvoobce
schvaluie
škola a Mateřská škola
Z62: Dodatek čislo |. ZŤizovacílistiny příspěvkovéorganizace Zžů<|adni
Martinice v Krkonoších ze drc 30.9.2009 uvedení nžnvu orgarizace do souladu s novým
občanským zákoníkem. Nový název příspěvkovéorganizace _ ,,Zák|arJni škola a Mateřská
školaMartinice v Krkonoších,příspěvková organizace...

Pro ]3
Výsledekhlasování..

Proti 0

Zdrželse 0

Z63: Smlouvu o dílo na realizaci stavby Veřejné osvětlenílokalita I. _ k nádražíMartinice v Krk.
se zhotovitelem - MontáŽe a opravy elektÍickýchzařizeni JiŤíKučera,Martinice v Krkonoších85
za celkovounabídkovoucenu26.I.926'-Kč.
Zdrželse 1
Proti 0
Výsledekhlasování:Pro ]2
264: Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku ppč. 487lI dle smlouvy s firmou AZMotocentrum (prodlouŽenístávajícínájemní smlouvy na umístěníreklamy). Smlouva uzavřena
na 5 let v ceně 3.000..Kč bez DPH s ročnífakturací.

Výsledekhlasování:Pro ]3

Proti 0

Zdrželse 0

(Přílohač.1).
opatření
č.Zo 612015.
Z65: Návrhrozpočtového
Zdrželse 0
Proti
0
]3
hlasovtiní
'.
Pro
Výsledek
Kč'
roku 2016.Daňovépříjmyve výši 1.500.000'provizoriumna 1' čtvrtletí
Z66: Rozpočtové
v
částce
přij
até
transfery
příjmy
Kč
a
0,nedaňovépříjmy ve výši 75'000,- Kč, kapitalové
Kč a
výdajeve výši1.200.000'běŽné
Kč.
Rozpočtové
1.625.000,Kč.
Příjmy
celkem
50.000,.
.
375.000'.
Kč. Třídafinancování:
výdaje50.000,-Kč: výdajecelkem1.250.000,.
kapitálové
t(c.

Výsledekhlasovóní..Pro ]2

Proti 0

ZdrŽel se ]

267: YyÍazeníněkterých poloŽek z majetku obce Martinice v Krkonoších_ majetkově evidovaný
zbrojnici v celkovéhodnotě406,-Kč. (Přílohač.2).
materiálv hasičské
Zdrželse 0
Proti 0
Výsledekhlasování..Pro ] 3

odběratelev obci Martinice v Krkonošíchve výši 20,- Kč včetně
Z68: Cenu vody pro konečné
(Jilemnice,
Roztokyu Jilemnice)pro rok 2016ve výši 12,79,-Kč bez
DPH a cenuvody předané
DPH' Cenastanovenana základěkalkulace.
Zdrželse 0
Proti 0
Výsledekhlasování:Pro ]3
pro rok 2016 ve výši50,. Kč. Cenastanovenana základěkalkulace.
Z69: Cenustočného
Zdrželse 0
Proti 0
Výsledekhlasovóní.'Pro ]3
Z70: vzorovoLl Smlouvu o dodávce pitné vody v obci Martinice v Krkonoších d\e z,ákona č.
274l2o)1, Sb., v platném znění a příslušnéobchodní podmínky a podmínky pro.lzaviráni
písemnýchsmluv o dodávce vody nebo odváděníodpadníchvod s odběratelem.
Zdrželse 0
Proti 0
Výsiedekhlasování.'Pro]3

dopravníobslužnostiLibereckéhokraje na rok 2016
Z7|l Smlouvu o spoluprácipři zajišťovaní
(číslosmlouvy oLP/2622l2015).Příspěvekobce pro rok 2016 je stanovenna 90,- Kč na
obyvatelea rok. Celková úhradavroce 2015 činí53.820'. Kč, bude postupněbtazenapo
dle zněnísmlouvy.
čtvrtletích
Výsledekhlasování:Pro ]3

Proti

0

Zdrže] se

0

převoduparcelyčíslo1I29l3o výměře554 m2z vlastnictvíLibereckého
Z72: Zámérbezttp|atného
Pozemekdotčenstavbouchodníkua veřejného
obce
Martinicev Krkonoších.
krajedo vlastnictví
ze dne 3.12.20|5.
osvětlení.
Geometrickýp1ánčis|o483-45/2015
Zdrželse 0
Proti
0
Pro ]3
Výsledekhlasování.,
bere

na vědomi

Z73,: Informaci o obdrŽenémkolaudačnímsouhlasu na stavbu chodníku a trasy veřejného
osvětlenípodélsilnice II./293_ vystavil MěÚ Jilemnice,odbor dopravy dne 14J,22015.
Z7 4:

Informaci o pozemcíchv prostoru Za nádražím.

Z75l Informaci ing. P' Pěničky o prohlášení nádraŽí Martinice v Krkonoších za kultumí
památku.
Z76:

Zprávu Kontrolního výboru _ podal ing' J. Jindra.

Z77:

Informaci o možnýchdotačníchtitulech v rámci MAS _ podala Petra Vanclová.

Z78z

Informaci starostyobce o podkladech k převodu sokolskéhomajetku do vlastnictvíobce.

Z79: Za;istiÍ zápis zmény názvu příspěvkové organizace Zák]adni škola a Mateřská
Martinice v Krkonoších, příspěvková organizace do příslušnýchrejstříků.
ředitelka Po T; 01/2016
Zz starosÍa,

škola

Z80: jednat s Libereckým kaj em o způsobupřevodu pozemku pod stavbou chodníkupodélsilnice
II.l293 a pÍipravitpříslušnousmlouvu.
Z: starosta Tt 03/2016
Z8|:

Vyhotovit vzorovou Smlouvu o dílo pro stavebni výbérováiízenína investičníakce obce.
Z: Starosta T: 0212016dalšíjednáníZo

Z82: ZajistíÍ zaméřeníautobusových zá|ivtt v dolní části obce u hřiště za iče|em možnosti
vybudování přechodu pro zvýšení bezpečnosti osob v tomto prostoru (prlprava proJeKtove
dokumentace).
Z: starosta T: 0212016dalšíjednaníZo

LeošMaterna
l7.l2.20l5
Vyvčšeno:
S e j m u t o. r. . . . . . . . . . . . . .

ffi

staÍosIa
Leoš Mejvald

