ZÁPIS
Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MARKVARTICE,
KONANÉHO DNE 14. dubna 2011
OD 18.00 HODIN VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI KABIN V
MARKVARTICÍCH
Zasedání zastupitelstva obce byli přítomní: Petr Hodboď, Petr Culek, Jana Milichovská,
Jiří Zach ,
Hana Didíková, Jakub Nerad, Libor Kunte, Miroslav Milfajt, Jan
Kopecký
Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Ing. Petr Hodboď. Po zahájení ověřil
předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a oznámil, že je schopno se
usnášet.
Zápisem jednání byl určen Petr Culek.
Za ověřovatele zápisu byli určeni Miroslav Milfait, Jiří Zach
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo schválilo 9 hlasy návrhovou komisi ve složení : Jana Milichovská, Jan
Kopecký, Libor Kunte
Zastupitelům byl předložen následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Majetkové záležitosti obce
Informace o činnosti OÚ
Různé
Závěr

Předložený program byl schválen osmi hlasy zastupitelů.
2. Majetkové záležitosti
1)Starosta seznámil veřejnost s hospodařením obce za 1. Q 2011. Příjmy 15.117.000,Kč, výdaje 14.817.000,-, stav BÚ 871.677,64 Kč, v pokladně 42.498,- Kč.
2) Rozpočtové opatření č.1 (dotace z KÚ a MŠMT pro ZŠ) schválilo 9 zastupitelů.
3) Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr stavebníka (V. Jakeš) s výstavbou RD
na p.p.č. 2138/22 k.ú. Markvartice. Stavba nezasáhne vedení VO. RD bude vytápěn
kombinovanými zdroji tepla – elektrický zdroj + kamna na dřevo.
Zastupitelstvo obce zároveň schválilo žádost jmenovaného stavebníka o připojení
pozemku 2138/22 na veřejnou komunikaci p.p.č. 2927/1 k.ú. Markvartice u Děčína.
(Pro hlasovalo 8 zastupitelů, žádný proti, 1 se zdržel hlasování).
4) Zastupitelstvo projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s vydáním stavebního
povolení plánované výstavby vodovodního řádu a přípojek firmou Vodovod Jakeš
Markvartice (architekt Hora) v Nádražní ulici. ZO souhlasí se zásahem do povrchu
komunikace p.p.č. 2937/2 k.ú. Markvartice u Děčína a jeho uvedením do původního

stavu, s uložením vodovodního řádu v této komunikace dle PD a budoucím zřízením
věcného břemene ve prospěch firmy Vodovod Jakeš. Pro hlasovalo 9 zastupitelů.
5) Schválen záměr prodeje traktoru Zetor 7011 v majetku obce. Pro hlasovalo 9
zastupitelů.
6) Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce p.p.č. 1961
k.ú. Markvartice u Děčína. Záměr prodeje pozemku schválen devíti zastupiteli,
pozemek je určen ke scelení pozemků.
7) Obec ruší odvolání proti stavbě kolny na p.p.č. 1923 (Stavebník Miloš Hantych).
Zrušení odvolání bude zasláno Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. Pro hlasovalo 7
zastupitelů, nikdo proti, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.
8) Zastupitelstvo obce schválilo znění „Směrnice k pořizování služeb, materiálu a
majetku obce“.
Pro hlasovalo všech 9 zastupitelů.
9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo en bloc nové znění Obecně závazných
vyhlášek
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného
• Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Pro schválení hlasovalo všech 9 zastupitelů.
10) Pozemek p.č 2496/26 – pod nádražím, bude prodán v rámci dohadovacího řízení.
Základní cena je 130,- Kč á m2. Přihazovací částka 5.000,- Kč. Dohadovací řízení
proběhne v úterý 26. dubna 2011 od 17:00 hod. Na OÚ před komisí. Zájemci složí
kauci ve výši 10.000,- Kč.
Pro hlasovalo 9 zastupitelů.
3. Informace o činnosti OÚ
•
•

•
•
•
•

Bylo realizováno vysazení prvních 20 ks třešní ptáčnic podél hranice historické
cesty od kostelního rybníčka směrem k Veselíčku, jako součást zamýšlené aleje.
Proběhl kontrolní den na stavbě mostů, poškozených povodněmi. Práce probíhají
podle harmonogramu a projektové dokumentace. Vznikla komplikace s mostem
u Děkanovských, který statik shledal nevyhovujícím z hlediska oprav. Doporučil
jeho demolici a stavbu nového. V současnosti jsou na mostě instalovány
značky omezující tonáž projíždějících vozidel na 2,5 t. Pro případnou výstavbu
nového mostu bude podána žádost o dotaci. Dopravní obslužnost v místě není
omezením dotčena, okolní mosty provozu vyhovují.
Byl zakoupen nový traktor Belorus.
Informace o ČOV u dolních bytovek : probíhá oprava agregátů. Je snaha, aby
ČOV plnila svou funkci zejména z hygienického hlediska.
30. 4. budou na hřišti u kabin tradiční Čarodějnice s reprodukovanou hudbou a
programem.
Starosta dále pozval spoluobčany na 2. ročník cyklistické vyjížďky za krásami
okolí. Aktivně organizuje pan Koubek. Sraz 1.5.2011 v 09:00 u „O“.

4. Různé

J. Vorel ml. – nelíbí se mu volně pobíhající psi po obci.
- Starosta odpověděl, že se jedná o otázku mezilidských vztahů.
- J. Nerad navázal s tím, že vyhláška o volně pobíhajících psech v obci
existuje. Problém je s její vymahatelností z hlediska dokazování při
šetření Policie ČR. Upozornil občany, že vše záleží na tom, zda bude
svévolný pohyb nezajištěných psů řádně zdokumentován a následně
dokázán svědeckou výpovědí před orgány činnými v trestním řízení (viz
starostova poznámka o mezilidských vztazích).
A. Svoboda – Tázal se, zda je nutná výstavba lávky u Baštrnákových, když například
most u Mazurů
je
využíván frekventovaněji.
- starosta odpověděl, že dotace na opravu a stavbu mostů byla
poskytnuta účelově na jednotlivé mosty, poškozené povodní v roce 2009
a protože v dotaci je i lávka u Baštrnáků, musí se vybudovat.
J. Vorel st. – Zda bude dohadovací řízení ohledně prodeje pozemku 2496/26 veřejnosti
přístupné.
- starosta – ano
Monika. Pomíchalová – pokud obec prodá pozemek pod Kolmanovými, jehož záměr
odhlasovala, nebude
případným vybudováním plotu ohrožena bezpečnost při
výjezdu ze sousední cesty na
silnici?
- starosta – nemyslí si, že by tato situace nastala. Pokud bude pozemek
scelen se sousedním
a nevhodně oplocen, je v záloze varianta s umístěním orientačního
zrcadla. Na jeho
instalaci má obec povolení správního úřadu.
J. Vorel. ml. – kdy bude plnohodnotně zprovozněn web obce.
J. Nerad – web je funkční, nemá k dispozici podklady pro aktualizace.
M. Hakl – Zda obec uvažuje o tom, že se sníží domovní daň, což bylo v předvolebním
programu jednoho z
kandidujících subjektů
- M. Milfajt potvrdil, že jsme jedna ze dvou obcí, která zůstává na stejné
výši daně. Bude se
snažit přesvědčit ostatní zastupitele o tom, že je třeba snížit koeficient
výběru dom. daně.
- starosta upozornil, že snížením domovní daně, která je příjmem obce
v celé výši a slouží k
pokrytí nákladů dalších služeb, by se musely navýšit jiné poplatky, např.
za obecní internet.
M. Hakl – při pokládání el. vedení NN do země, mu před vjezdem k jeho garáži
provedla firma zabetonování
výkopu. Beton se po letošní zimě rozpadl.
- starosta – bude zjištěno, zda je možná reklamace
J. Kopecký – je nutno „popohnat“ dokončení rozvodu obecního internetu.
- starosta odpověděl, že vlivem nepříznivého počasí se práce zdržely
nejméně o týden.
První část rozvodů by měla být realizována v nejbližších dnech.
J. Vorel st. – opět žádá, zda by nebylo možné snížit povrch cesty mezi ním a

Hantychem směrem ke
Kočegůrům a Baštrnákům. Při povodni tudy voda neodtéká a žene se na
jeho dům.
- starosta opět odpověděl, že pokud budou odsouhlaseny dotace, budou
se opravovat
všechny cesty a při tom by se Vorlův požadavek dal realizovat.
P. Baštrnák – připomíná již jednou nastolený požadavek, aby se zastupitelstvo na
zasedáních vyjadřovalo
k otázkám občanů z minulých veřejných zasedání, tedy sdělilo, co
v otázkách a požadavcích
učinilo. Také by se tím nemusely některé otázky stále opakovat.
- starosta slíbil nápravu.
P. Culek – informoval, že 15.4. je uzávěrka Markvartického Zpravodaje. Upozornil
občany, že od května
se bude svoz TDO realizovat každé úterý a nikoliv ve středu jako doposud.

Závěr
Starosta poděkoval spoluobčanům za hojnou účast (32 lidí) a pozval je na další veřejné
zasedání ZO.

V Markvarticích dne 14. dubna 2011.

Zapisovatel:
Hodboď

Petr CULEK …………………………..

ing. Petr
Starosta obce

Ověřovatelé: Miroslav Milfait ……..………………………….
Jiří ZACH ……………………….…………….

