Obec Markvartice

ZÁPIS

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 22. 11. 2016 od 18:00 do 19:15
hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Jaroslav Flieger, Tomáš Renka, Hana Didíková, Alice Mitrušková,
Jiří Zach, Ing. Petr Hodboď
Omluveni: Ing. Libor Kunte, Jan Ihnát, Radek Burián
01 - Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Hana Didíková, Alice Mitrušková, Jiří Zach.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
02 – Schválení programu 12. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce 2016.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočet obce Markvartice na rok 2017
4) Rozpočtové opatření č. 6
5) Zpráva o hospodaření obce 1-10/2016
6) Inventarizace majetku
7) Rozpočet SOB na rok 2017
8) Spoluúčast obce na rekonstrukci kabin TJ SK Markvartice
9) Spolufinancování na opravu komunikace
10) Výběr firem na opravu komunikace k výběrovému řízení
11) Hodnotící komise k výběrovým řízením na rok 2017
12) Diskuze a závěr
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.

03 – Schválení rozpočtu obce Markvartice na rok 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Markvartice na rok 2017. Rozpočet je schvalován
zastupitelstvem obce podle závazných ukazatelů a těmi jsou paragrafy. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto
usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

04 – Schválení rozpočtového opatření č. 6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016, které je přílohou tohoto usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
05 – Zpráva o hospodaření obce 1-10/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hospodaření obce Markvartice za období 1-10/2016.
Příjmy k 31. 10. 2016 – 19 212 869,40 – 87,44%
Výdaje k 31. 10. 2016 – 19 700 717,42 – 76,51 %
Stav na BÚ ČSOB k 31. 10. 2016 650 921,28 Kč
Stav na BÚ ČNB k 31. 10. 2016 2 637 622,43 Kč
Stav v pokladně k 31. 10. 2016
17 029,- Kč
06 - Inventarizace majetku
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pokyn starosty obce k provedení fyzické inventarizace majetku obce
Markvartice k 31. 12. 2016. Pokyn je součástí tohoto usnesení.
07 - Schválení rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2017. Rozpočet je přílohou tohoto
usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
08 - Spoluúčast obce na rekonstrukci kabin TJ SK Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast na rekonstrukci kabin TJ SK Markvartice. V případě schválení
dotace zaplatí obec rozdíl mezi celkovými náklady staveb a poskytnutou dotací na základě smlouvy mezi
TJ SK Markvartice a obcí Markvartice.
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti, zdržel se 1 (Ing. Hodboď).
09 – Schválení spolufinancování na opravu komunikace
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování na opravu komunikace. Bude se jednat o opravu cesty
k nádraží. Spoluúčast obce bude činit 50% z celkové částky.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
10 – Výběr firem na opravu komunikace k výběrovému řízení
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firem na opravu komunikace k výběrovému řízení. Budou
osloveny tyto firmy DOKOM FINAL s. r. o. Děčín, IČ 25487230, SKANSKA a. s. Huntířov, IČ 26271303 a
STRABAG a. s. Dubí, IČ 60838744
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

11 – Hodnotící komise k výběrovým řízením na rok 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi k VŘ na rok 2017 v tomto složení: Alice Mitrušková, Jaroslav
Flieger, Hana Didíková. Náhradníci – Jan Ihnát, Ing. Libor Kunte, Ing. Petr Hodboď.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
DISKUZE
p. Tulka – já bych měl pár dotazů k rozpočtu roku 2016 a k návrhu rozpočtu na rok 2017, tak nejdříve lesy
jsou podle rozpočtu oba roky sedmdesát tisíc v mínusu, nechcete se jich raději zbavit, když na tom obec
prodělává
starosta – loni se nekácelo, ale letos ano, vytěžilo se tam 194 m3, takže letos příjmy za prodej dřeva jsou cca
půl miliónu a teď se ještě kácí cca 100m3 dřeva
p. Tulka – takže oproti pesimistickému odhadu v rozpočtu to letos dopadlo dobře, protože na příští rok je
tam opět mínus
starosta – já jestli k tomu můžu ještě něco říct, tak ta rozloha lesa cca 64 ha pro nás není moc dobrá, protože
do 50 ha lesa se nemusí platit lesní hospodář, což my už musíme a takto malý les není na to, abychom na
něm vydělávali, budeme rádi, když tam budeme na nule, ten les opravdu není na výdělek
p. Tulka – potom nerozumím tomu, v rozpočtu jsou každý rok položky jako je kopírování, co to znamená
p. Didíková – to je služba pro občany, přijdou a potřebují něco okopírovat, vytisknout,…
p. Tulka – pak ještě položka příjmy z pronájmu sálu a hospody sedmdesát tisíc, je to reálný za rok 2016
starosta – když vezmu, že tam padají příjmy z pronájmu hospody a kanceláře, což je cca padesát tisíc a pak
jednorázové pronájmy sálu, tak to reálné je
p. Tulka – byl avizován na letošek měřič rychlosti a retardér v nádražce, to nebude
starosta – řešili jsme s magistrátem a ten nám to neschválil, na základě nedoporučení dopravním
inspektorátem - retardér z důvodu překážky na silnici, která by se při zimní údržbě špatně udržovala, měřič
rychlosti, z důvodu toho, že je to duplicitní, že v obci je omezená rychlost, tak proč měřič rychlosti a stejně
tak zrcadlo u školky, to také zatím nebude
p. Tulka – ale psychologicky to určitě funguje na řidiče a hlavně tam chodí hodně děti ze školy, tak by to tam
bylo dobrý
starosta – u p. Hunčovského jsme chtěli dát semafor, ale to už nám vůbec nepovolili, to schvaluje kraj a to
vůbec nechtěj ani slyšet
p. Tulka – pak se chci zeptat na úpravu vodních toků, bylo narozpočtováno padesát tisíc na rok 2016, co to
znamená
starosta – tak na tohle Vám v tuto chvíli neumím odpovědět, musím se na to podívat
p. Tulka – potom na metropolitní síť tam máte jak na rok 2016, tak 2017 cca třistapadesáttisíc a dělá se něco
starosta – ano letos se opravdu již začalo na metropolitní síti dělat, firma Sitel začala dole v nádražce a
budou dělat, tak dlouho, dokud se těch třistatisíc, které jsou, na to v rozpočtu neutratí a pak se bude
pokračovat opět v dalším roce
p. Tulka – pak se chci zeptat, loni tu byla řeč o digitalizaci kroniky, už to je
p. Hodboď – já bych chtěl k tomuto jen říci, Tomáš o tom ještě neví, digitalizaci starých kronik, co máme
v archivu, dělá archiv sám, já bych měl příští týden vidět, jak to vypadá a potom bychom, to vyvěsili na naše
stránky, jsou tam dvě staré kroniky, ale nevím přesně, jak časově, to budu vědět, až to uvidím
p. Tulka – ještě by mě zajímala položka výdaje na poštu – je tu nějakých cca šedesáttisíc na nákup novin, ale
to určitě nejsou náklady na provoz pošty
starosta – mzdové náklady jsou na paragrafu 6171 a i veškeré náklady za elektřinu. Už od začátku víme, že
tam nějaké peníze doplácet budeme, ale na druhou stranu nemůžu říct, že úplně doplácíme, protože
p. Váňová půl pracovní doby pracuje na OÚ a pomáhá paní účetní s prací, stojí nás poš
p. Tulka – a poslední tři dotazy – zajímalo by mě něco k položce na veřejné osvětlení
starosta - to se jedná o veřejné osvětlení, které není v obci ještě dodělané, jedná se o silnici dole na Tůmáku
směrem na Habartice, pak od pana Měkoty směrem nahoru, tam to také není ještě hotové a pak jak má
p. Patka ten starej barák, tam taky chybí asi tři lampy
p. Tulka – a co ty pevný kabely, co vedou obcí, nejdou zlikvidovat

starosta – myslíte telefonní kabely, pár už se mi jich podařilo s Cetinem zlikvidovat, ale jestliže někdo doma
stále používá pevnou linku, zlikvidovat to nejde
p. Tulka – a nezkoušeli jste ty lidi oslovit a domluvit se s nimi
starosta - zkoušeli, ale nemám zmapovaný, jestli všichni, ke komu vede ten drát, to používají nebo ne
p. Tulka – co znamená - členské příspěvky - v rozpočtu
starosta – to jsou příspěvky, které platíme sdružením např. MAS Labské skály, SOB, …
p. Tulka – a poslední, co obec má z toho, že je členem svazu obcí Benešovska, už jsem několikrát kritizoval,
tak by mě to zajímalo
starosta – já si myslím, že to přínos pro obec má, nemyslím, že je to k ničemu
p. Švihnos – mě by zajímalo, jak tam u mě dělali teď tu silnici, tak tam narušili tu zídku a až ta zídka spadne,
kdo ji opraví
starosta – promluvím s firmou, která to tam dělala, že to narušili, ať to opraví
p. Švihnos – ještě bych chtěl požádat, aby obec posílala ty informační SMS dříve než den předem, to je
podle mě dost pozdě a pak to vypadá, že se chcete na schůzích domlouvat na něčem, co nemáme vědět
starosta – já to mám na starosti a pokusím se posílat dříve
p. Koubek – já si to teda neodpustím, já nejsem připravený jako Radek, musím říct, že se v Markvarticích
udělalo hodně práce, ale taky se plno práce odfláklo, protože se ty firmy, co to tady dělají, nekontrolují a do
budoucna jestli se bude žádat o nějaké další dotace, tak jsou vesnice, nebudu je pořád jmenovat, že mají
zregulovaný potok. Tady u silnice to bude hezký a u potoka bude bydlet taky dost lidí, takže aby se to
regulovalo postupně a tlačilo se na Povodí, protože není možný potok držet stromy, ten potok se musí
regulovat. Potom je tam ta slavná čistička, která se znova dělá, ty frajeři tam kolem mě jezdí po dvou kolech,
a tuhle byl most dost namrzlý a já měl strach, že mi skončí v baráku.
starosta – zítra máme kontrolní den, upozorním je, aby kolem tebe jezdili opatrně
p. Koubek - regulace potoka by měla prostě být, potok by měl být rozšířený a kaskádovitý, když je z kopce.
Prostě chci říct, že kolem potoka celý ty dva kilometry to vypadá zoufale, mělo by se s tím něco dělat. Tak
dobře vysaďte stromy, udělejte remízky, jsem pro, ale kolem potoka by měla být regulace a tyhle stromy, to
je prostě přežitek, takhle se mohlo bydlet před 100 lety. Musí se na to tlačit. Volfartice jsou skutečně
ukázková ves, co se týče potoka, ty lidi tam jsou strašně spokojený.
starosta – my tu obec chceme zvelebovat
p. Tulka – já bych se ještě zeptal ohledně těch malých povodní, jestli už jste mluvil s tou paní Beranovou o
těch poldrech
starosta – mluvil, z tohoto projektu to udělat nelze
Tulka – a půjde to v budoucnu
starosta – když něco takového bude, tak se tomu určitě bránit nebudeme
Nakonec starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další veřejné zasedání
Zastupitelstva obce.
Zapisovatel:

Gabriela Vitoušová

Návrhová komise:

Alice Mitrušková,
Jiří Zach,
Hana Didíková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Hodboď,
Jaroslav Flieger

Starosta
V Markvarticích dne 28. 11. 2016

Tomáš Renka

