Obec Martinice v Krkonoších
Usnesení č. 5/2021
Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších ze dne 2. 9. 2021.
Zastupitelstvo obce
určuje ověřovatele zápisu z tohoto jednání pana St. Lukeše a J. Kučeru a určuje zapisovatelkou paní
J. Suchardovou.
Zastupitelstvo obce
schvaluje
Z44: Smlouvu o dílo na realizaci stavby Dětské hřiště v obci Martinice v Krkonoších s firmou
TEWIKO systems, s.r.o., Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 25472887, DIČ CZ25472887 v
ceně za provedení díla 3.138.060,10 Kč bez DPH (3.797.052,72 včetně DPH), dle uskutečněného výběru
zhotovitele. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a provedením zveřejnění
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdržel se 0

Z45: Předložený podnikatelský záměr na pronájem prodejny čp. 199 v obci Martinice v Krkonoších od
UZENINY BETA Landa Petr, Byškovická 805, Neratovice, IČ 13137239. Podmínky pronájmu jsou
navrženy po dohodě s pronajímatelem v následujícím rozsahu:
- prodejní prostory prodejny jsou pronajaty pouze za účelem provozování prodejny potravin a
dalšího zboží denní potřeby,
- nájemce provozuje prodej na základě živnostenského oprávnění,
- spotřebovaná elektrická energie bude vyfakturována pronajímateli formou pololetní zálohy 2x
ročně a následně dofakturována dle skutečné spotřeby
- spotřebovaná pitná voda bude vyfakturována 1x ročně na základě skutečné spotřeby
- vytápění objektu bude zajištěno nájemcem objektu.
- pronajímatel bude zajišťovat pravidelné potřebné revize stavby čp. 199
- případné stavební úpravy prodejní plochy a další stavební zásahy v budově je možné provést
pouze se souhlasem obce.
- běžná údržba prostor prodejny (malování, veškeré drobné stavební opravy, instalací elektro, vody
a topení) budou zajištěny nájemcem.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Nájemní smlouvy dle schválených podmínek
pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdržel se 2

Z46: Rozpočtové opatření ZO č. 2/2021 v předloženém projednaném znění.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Z47: zadání zakázky na „Sběr, přepravu a převzetí odpadu v obci Martinice v Krkonoších“
společnosti EKO Jilemnicko s.r.o., Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 07407831 a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

bere na vědomí
Z48: Informaci starosty obce o činnosti obecního úřadu od minulého jednání ZO.
ukládá
Z49: starostovi obce vyzvat zástupce f. Uzeniny Beta ke schůzce za účelem dohody nutných
opatření pro zprovoznění prodejny.
Zodpovídá: starosta

Termín: nejpozději do 17.9.2021.

Z50: starostovi obce vypovědět smlouvu s f. Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou na
svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu ke dni 31.3.2022.
Zodpovídá: starosta

místostarosta
Lukáš Hašek
Vyvěšeno: ……………….. .
Sejmuto: …………..…… .

Termín: nejpozději do 30.9.2021.

starosta
Leoš Mejvald

