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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
v samotném závěru tohoto volebního období
bych rád zrekapituloval uplynulé čtyři roky
a shrnul to, co se v naší obci podařilo
uskutečnit.
Byla to léta nelehké práce, hledání co
nejschůdnějších cest k zvelebování naší
vesničky po povodních, ale i léta, kdy se vše
nedařilo tak, jak bychom si možná přáli. Ale
život už je takový.
Jsem přesvědčen o tom, že naši vesnici máte
všichni rádi. Bez rozdílu pohlaví, politické
a ideové příslušnosti, mladí i staří. Aby lidé
svoji obec považovali za skutečný domov,
k tomu je nezbytné vytvářet optimální
podmínky, především v oblasti rozvoje
infrastruktury a služeb. Není možné se jen
ohlížet do minulosti a uspokojovat se
současností. Je nutné mít stanovené jasné cíle,
kterých chceme společně dosáhnout, abychom
z naší obce vytvořili místo, ve kterém naše děti
budou rádi vyrůstat.
Jaké bylo toto volební období? Myslím, že
mohu s klidným svědomím říci, že bylo
z pohledu obecních záležitostí úspěšné. Výčet
prací, které se nám podařilo uskutečnit,
uvádím bodově za tímto článkem a není toho
právě málo.
Také jsme dále realizovali i malé projekty,
které se během našeho působení staly tradicí –
jedná se převážně o pravidelné kulturní
a společenské aktivity, pravidelné vydávání
„Markvartického zpravodaje“ nejen v tištěné,
ale i elektronické podobě. Snažili jsme se, aby
veškeré projekty měly pozitivní dopad na
občany naší obce. Bohužel i u nás se
setkáváme s lidmi, kteří naši práci neustále
haní. Ale, to je asi v současné době naprosto
normální. Řídili jsme se heslem, že zdravá
opozice nás vyburcuje ještě k lepším
projektům.
A jaké jsou vyhlídky na další období? Co se
nepodařilo dokončit, zůstává úkolem pro nové
zastupitelstvo. Určitě se musí pokračovat
v dotačních akcích (zateplení školních budov
a OÚ, dofinancovat 17 mil. Kč) a v dalších
opravách budov, komunikací a nezapomenout
na protipovodňová opatření. Do roku 2016 je
nutno připravit další projekty jak urbanistické
(např. náves, sportovní areál, areál ZŠ), tak
bezpečnostně technické (protipovodňová
ochrana, dopravní opatření, kamerové střežení
majetku atd.).

I když se to nezdá, naše obec je vyhledávanou
lokalitou pro bydlení (15% nárůst obyvatel za
posledních 10 let hovoří jasně), služby
poskytované
obecním
úřadem
jsou
nadstandardní, máme úspěšnou základní
devítiletou školu, slušné zázemí pro sport
a společenský život a to vše v krásném
prostředí dvou chráněných krajinných oblastí.
Dovolte mi, abych Vám všem ze srdce
poděkoval za práci, kterou jste pro obec
Markvartice, její vzhled a rozvoj vykonali. Chci
poděkovat především celému kolektivu naší
Základní a mateřské školy, tělovýchovné
jednotě za reprezentaci obce a práci s mládeží,
hasičům za pomoc při mimořádných situacích
a těm z Vás, u kterých jsem nalezl upřímná
slova pochopení a povzbuzení do další práce.

Děkuji i všem zastupitelům, se kterými jsem
i přes určité názorové rozdílnosti po čtyři roky
spolupracoval.
Až za pár dnů nastane čas komunálních voleb,
které právě nyní budou v mnohém rozhodovat
o budoucnosti naší obce, bude záležet jen
a pouze na Vás, koho si na následující čtyři léta
zvolíte do obecního zastupitelstva. Rozhodujte
svobodně, objektivně a bez emocí. Volte
takové lidi, kteří Vás nebudou oslovovat
populismem. Dejte přednost kandidátům
s reálnými projekty a těm, za kterými je vidět
kus práce pro veřejnost.
Petr Hodboď, starosta

Rekapitulace volebního období 10/2010 - 10/2014
Majetek

Akce obce


















nákup velkého traktoru – 450 tis. Kč
realizace další části internetu - optická síť
oprava čističky - u školy
opravy komunikací u ZŠ
monitorování částí obce – kamery
oprava čističky u bytovek – 600 tis. Kč

Dotace

 opravy mostů dvě etapy cca 12 mil. Kč
 oprava vnitřní části budovy MŠ 2012 – zvýšení kapacity

 MŠ – zateplení budovy, okna, nízkoemisní
automatický kotel

 ZŠ – zateplení budov, okna, 2x nízkoemisní






automatický kotel
oprava sociál. zařízení v Očku
výsadba, obnova lesního porostu – 70 tis. Kč
výsadba stromořadí 2x – 130 tis. Kč
vybavenost a opravy u SDH – cca 550 tis. Kč
opravy komunikací dvě etapy cca 6 mil. Kč

Pozemky

 probíhají komplexní pozemkové úpravy
 bezplatné převedení 50 ha lesa do majetku
obce

 bezplatné převedení 40 ha pozemků pro
budoucí výstavbu RD do majetku obce
Audity

 účetní audit k povodňovým dotacím

vítání občánků
setkání seniorů a jubilantů
pálení čarodějnic
prvomájový cyklistický výlet
vázání věnců
vánoční zpívání u stromku
silvestrovský výšlap a silvestrovská zábava
novoroční ohňostroj
kulatý stůl

Kultura

 představení ochotnických divadel
 Martinská zábava
 akce Stavovské divadlo - senioři
Družba

 s obcí Markvartice u Sobotky
 s obcí Jelšovce na Slovensku
A jiné …






mobilní služby - snížení ceny „volání“
úprava okolí rybníka k zimnímu bruslení
veřejná sbírka na věžní hodiny
aktivní stránky obce a informovanost SMS
a elektronickou poštou

... a na závěr konstatování, že i přes veškerá
výše uvedené aktivity a obec po dvou povodních není ekonomické hodnocení obce vedeno
v červených číslech.
Petr Hodboď, starosta

 audit pojištění obce - snížení ceny
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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
za článkem pana starosty je uvedena pro připomenutí malá rekapitulace toho, co se povedlo za minulá čtyři léta zrealizovat či rozpracovat, a to za „vlády“ neuvolněného starosty.
Po rekapitulaci pracovních činností a akcí zastupitelů obce Markvartice v období 20102014 se pokusím zabývat budoucností naší
obce. V říjnu 2014 si zvolíme nové Zastupitele
obce, které zvolí nového starostu na období
příštích 4 let.
Z mých 4 letých zkušeností musím konstatovat, že více jak 80% činností a rozhodnutí spojených s chodem obce zpracovává, zajišťuje,
rozhoduje a hlavně předkládá ke schválení
starosta obce.
Byla jsem velice překvapena rozsahem povinností, odpovědnosti a pravidelných činností
spojených s funkcí starosty. Ráda bych vás
seznámila s hrubým výčtem práce a odpovědností „starosty obce“.
V prvé řadě znalost pravomocí, kompetencí
a povinností starosty, znalost platné legislativy
státní správy, znalost předpisů, vyhlášek
a postupů ve správě obce.

ky obce, odpovědnost za vypracování, uzavírání, plnění smluv jménem obce a odpovědnost
za solventnost obce.
Škola a složky obce sebou nesou odpovědnost
za financování ZŠ a MŠ – obec je zřizovatelem
obou složek.
V oblasti dotací je hlavním úkolem jejich vyhledávání, příprava a zpracování projektů, zodpovědnost za realizaci projektů a odpovědnost za
přípravu a realizaci veřejných zakázek.
Bezpečnost obce je jednou z priorit v protipožární a povodňové oblasti, což je zodpovědnost za nastavení integrovaného záchranného
systému obce a nutnost být k dispozici občanům v problematických životních situacích 24
hodin denně.
Jako zaměstnavatel v personální oblasti musí
nést obec odpovědnost za zaměstnance
a pracovníky z úřadu práce.
Dále starosta obce nese odpovědnost za veškerý majetek obce - správa, užívání, zabezpečení, odpovědnost za roční inventarizaci majetku obce dle platné legislativy, za dodržování
platných vyhlášek pro ochranu životního prostředí v rámci obce, lesa, ČOV,…..
Nejdůležitější odpovědností je ta za chybná
rozhodnutí související s vedením obce, kdy
starosta ze zákona za vše ručí svým vlastním
majetkem.

Řízení ekonomiky a financí v obci obsahuje
odpovědnost za sestavení a plnění krátkodobého a dlouhodobého rozpočtu obce, soustavný - celkový přehled o stavu financí obce, jednání s bankami - a to nejen v případě zajištění
úvěru, odpovědnost za veškeré účetní uzávěr-

Závěrem bych ráda poděkovala současnému
starostovi za velký rozsah znalostí zásadních
pro vedení obce. Dále za jeho ochotu, obětavost, lidskost, a to po celých 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Novému starostovi přeji hlavně aktivní zastupitele, kteří se budou podílet na činnostech důležitých pro obec, a zároveň přeji naší obci odborné vedení na profesionální úrovni.
Výzva pro budoucí zvolené zastupitele

 zajímejte se o dění v naší obci, zajímejte se
o naše občany, jste tu pro všechny, nikoli jen
pro známé

 mějte na paměti, že vaše práce v Zastupitelstvu obce vám zabere hodně soukromí, času
na vaši práci a rodinu

 studujte a sledujte legislativu, vyhlášky
a pokyny státní správy, nebuďte lhostejní
nabídkám školení a neberte to jako ztrátu
času a zbytečné investování financí

 práce pro Zastupitele obce nekončí veřejným
zasedáním Zastupitelstva obce či pracovní
poradou starosty a schůzkou zastupitelstva,
nebo
vyslechnutím
si
novinek
a odhlasováním, je třeba přispět do diskuze
a spravedlivě ohodnotit pro a proti jednotlivých návrhů

 buďte aktivní a důslední při výběru v kontrolním, finančním a stavebním výboru obce,
tyto výbory jsou velmi důležité k tomu, aby
obec byla řádně vedena k dobrému hospodaření obce

 mějte čas na zastoupení na schůzkách
a setkání týkajících se obce
Obec Vám předáváme dle mého názoru
v dobré ekonomické kondici a bez zadlužení se
čtyřmi velkými rozpracovanými projekty.
Hospodařte s rozvahou a odpovědně.
Jana Milichovská, místostarostka

Z podpisu memoranda s partrnerskou obcí Jelšovce.
V pátek 16. května jsme zavítali do slovenské
obce Jelšovce, cílem této návštěvy bylo podepsání memoranda o partnerské spolupráci
mezi obcemi Jelšovce a Markvartice.
Na prahu do Jelšovského klubu nás přivítaly
dámy oblečené v jelšovských krojích a nabídly
nám podle slovanského zvyku chléb a sůl.
Starosta Ing. Petr Hodboď a starosta obce
Jelšovce Ladislav Hroššo se podpisem zavázali
k následujícímu: - vytvářet a udržovat dlouhodobé vztahy obou obcí - uskutečňovat výměnné akce mezi občany, společenskými organizacemi, institucemi, - spolupracovat při výměně
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zkušeností samosprávných orgánů a ve využívání prostředků Evropské unie - uskutečňovat
iniciativy v rámci partnerství tak, aby obce
nebyly spojeny pouze administrativně, ale
jako obce živých politických, sociálních, ekonomických, kulturních a školských zájmů. Oba
starostové vyjádřili přesvědčení, že uzavřená
dohoda bude podporována občany obou obcí
a že přinese pro budoucnost naplnění společných cílů ve prospěch všestranného zkvalitnění života obyvatel obou partnerů.
Během druhého dne pobytu jsme si v doprovodu starosty Ladislava Hrošša, místostarosty
a zastupitelky obce prohlédli obec. Pěší procházkou jsme navštívili nedávno vybudovaný
Šibeje park, kostel, tam nás přivítal osobně
pan farář, mateřskou školku, kde se nám věnovala ředitelka a učitelka MŠ, nově zrekonstruovaný kulturní dům, víceúčelové hřiště
a travnaté hřiště, sběrný dvůr biologického
odpadu, loveckou chatu u vodní elektrárny
a v neposlední řadě jsme zavítali na místní
obecní úřad, kde nám starosta předvedl kamerový systém.

V odpoledních hodinách se nás ujala profesionální průvodkyně cestovního ruchu a absolvovali jsme prohlídku města Nitry a její památky.
Příjemné dva večery jsme strávili s hudbou
a bohatým rautem ve společnosti všech, kteří
se chtěli s námi poznat.

Alice Mitrušková
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
které se konalo dne 18.8.2014 od 18:30 do 19:30 hodin ve společenské místnosti kabin TJ Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni:
Ing. Petr Hodboď, Hana Didíková, Ing. Libor
Kunte, Miroslav Milfait, Jan Kopecký, Jana
Milichovská, Jiří Zach, Alice Mitrušková

Usnesení č. ZO 14 05 05 – Dotace Nadace
partnerství

jištění majetku a odpovědnosti za škodu se
společností Česká pojišťovna, a. s.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Usnesení č. ZO 14 05 01 - Návrhová komise

Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o
dotaci Nadace partnerství na výstavbu stromů
na pozemku p.č. 400/1 a 400/2 v k.ú. Markvartice.

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Hana Didíková, Jiří Zach, Jan
Kopecký.

Usnesení č. ZO 14 05 06 – Pronájem bytu
v ojektu čp. 35

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce o uzavření pojistné smlouvy na
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se
společností Triglav, a. s.

Omluveni: Mgr. Petr Culek

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 05 02 – Schválení programu zasedání

Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem
bytu v objektu Kovosu čp. 35 z důvodu nevyhovujících podmínek k bydlení.
Pro 1 zastupitel, 6 bylo proti, 1 se zdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje program
5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice v roce 2014.

Usnesení č. ZO 14 05 07 – Záměr prodeje
přístavby fary u kostela sv. Martina
v Markvarticích

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
přístavby fary u kostela sv. Martina
v Markvarticích. (bývalá jídelna ZŠ)

Usnesení č. ZO 14 05 03 – Pozemkové úpravy
v k.ú. Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje plán pozemkové
úpravy dle projektu firmy GEOREAL

Usnesení č. ZO 14 05 08 – Výběrové řízení na
správce tělocvičny v Markvarticích

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek Výběrového řízení, podaná nabídka byla jen jedna –
p. Flieger Jaroslav st.

Usnesení č. ZO 14 05 04 – Výběrové řízení na
rekonstrukci soc. zařízení v Obecním domě
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek Výběrového řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v Obecním domě, ze 4 zaslaných nabídek
byl vybrán pan Otakar Bíža za splnění všech
podmínek VŘ a nabídkou ceny ve výši
626.458,- Kč včetně DPH.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 05 09 – Zrušení pojistné
smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti
za škodu s Českou pojišťovnou, a. s.

Usnesení č. ZO 14 05 10 – Uzavření pojistné
smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti
za škodu s pojišťovnou Triglav, a. s.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Návrhová komise:
Hana Didíková, v. r.
Jiří Zach, v. r.
Jan Kopecký, v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Jana Milichovská, v. r.
Miroslav Milfait, v. r.
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, v. r.
Jana Milichovská, v. r.
Starosta
Ing. Petr Hodboď, v. r.
Zapisovatel:
Alice Mitrušková

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce o zrušení pojistné smlouvy na po-

Naše školka
I přesto, že celá rekonstrukce byla náročná na
čas i nadstandardní práci zaměstnanců školy
i Obecního úřadu, jsme rádi, že se technické
vybavení budovy a částečné modernizování
interiéru školy posunuly k lepšímu. Vše se
podařilo dokončit tak, aby nastávající školní
rok 2014/2015 mohl tyto změny plně využívat
ve prospěch dětí. Výsledky prací povedou
zejména k energetickým úsporám .
Školní rok 2013/2014 probíhal plánovaně, bez
výraznějších mimořádných událostí, které by
zasáhly do běžného chodu školky v průběhu
roku. Nejvýraznější změnou bylo rozšíření
kapacity k 1.9.2014 na maximální počet 44
dětí a rekonstrukce budovy, která započala
v závěru školního roku a pokračovala během
letních prázdnin. Proběhla výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda, zateplení půdních prostor a výměna kotle.
Radost máme nejen z „nové školky“, ale
i z opraveného kolotoče a také z darovaného
piána, které našlo svůj prostor v hale MŠ
a slouží našim malým zpěvákům.

září 2014

Lze konstatovat, že naše školka působí v dané
lokalitě již od roku 1951 a za tuto dobu prošla
mnohými proměnami. Posuďte sami.

Přejeme si, aby i po všech rekonstrukcích
a proměnách platilo naše krédo: radost dětí,
vzájemná příznivá spolupráce s rodiči a jejich
spokojenost s výsledky vzdělávání i dobré
klima mateřské školy.
Ivona Culková
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Markvartice jsou členem dvou Sdružení obcí
Na obecních schůzích jsem se opakovaně dotazoval zastupitelů, jestli by
mi mohli objasnit, jaký přínos pro obec má členství ve dvou sdruženích Sdružení obcí Benešovska (SOB) a MAS Labské skály. Někteří zastupitelé
odpověděli, že je to dobré při získávání dotací, jiní odpovědět nemohli,
protože to asi ani sami, stejně jako já, netušili. Na obecním webu je
1. Sdružení obcí Benešovska
zdroj informací http://sob.benesovnpl.cz/
Sdružení v současné době tvoří 14 obcí, založeno bylo v r. 1995, Markvartice jsou členem
od r. 2003. Členský příspěvek činí 5 Kč za obyvatele ročně → Markvartice 3.000 - 3.500 Kč
ročně, což je v rámci obecního rozpočtu částka
zanedbatelná, ale při bezvýsledkovém členství
zbytečná → mohla by být použita např. na
Dětský den, pokud by ho ale obec organizovala (letos se konal, pořadatelem byla ZŠ) nebo
na pár míčů pro fotbalisty. Ze zápisů o programu schůzí a z rozpočtů tohoto sdružení jsem
nabyl přesvědčení, že se jedná o zcela formální seskupení bez jakéhokoliv přínosu pro jednotlivé členy (obce). Zástupci obcí se jednou
za čas sejdou a u kávy odsouhlasí rozpočet,
který nijak náročný pro šedé buňky kůry mozkové přítomných není, protože se opakují
stejné položky, jak dokládá níže přiložený
rozpočet na rok 2014. Asi jediným zpestřením
tak pro přítomné zřejmě bývají různé firemní
prezentace.
Hospodaření Sdružení je od r. 2011 uváděno
na adrese
http://sob.benesovnpl.cz/index.php/
hospodareni

Výdaje
- neinvestiční transf. obcím
- účetnictví
- poplatky KB
- občerstvení
- kancelářské potřeby

 1.000

Kč kancelářské potřeby →
„úsměvná“ každoroční položka (dříve
i 2.000,- Kč) v době elektronické pošty
a dataprojektorů, které tradiční papírování
úspěšně zastoupí

čet) ročně to jistě nebude práce namáhavá.
Navíc členů (obcí) je vyjmenováno na titulní
straně 14, ale v „Předmětu činnosti“ se uvádí
13 členů. Částka za vedení stránek není ani
uváděna v rozpočtu SOB.

Co je „Neinvestiční transf. Obcím“ netuším,
v jiných letech není tato položka uváděna.

Také další výdaje ve mne vzbuzují spíše úšklebek či nechápavý výraz obličejového svalstva.
Co se skrývá pod formulací „Doprava občanů
na kulturní akce“, opravdu netuším. Příspěvek
pro zatopené Těchlovice je sice dobrým gestem solidarity, ale vysvětlujte to obyvatelům
jiných obcí, kteří v té době byli také vytopeni.
Co má znamenat příspěvek na nohejbalový
turnaj, ví asi pouze organizátor (že by „malá
domů“ ?). Neuvedení ceny účetního programu
je minimálně zvláštní. No a vítězem absurdní
výdajové hitparády se pro mne stává příspěvek soukromé firmě na nákup auto pro DD
v České Kamenici - město Česká Kamenice
není členem sdružení a přitom obce ze SOB se
podílejí na financování jedné z jeho městských
institucí. Jestli toto někdo ze čtenářů chápe,
rád si to nechám vysvětlit.

To je tedy můj pohled na rozpočet SOB.
V dokumentech, které jsou na internetu zveřejňovány od r. 2011, mne zajímala také oblast výdajů. Ty lze najít v usneseních
z jednotlivých jednání. Vypsal jsem tedy
všechny.
Výdaje a činnost zdroj
http://sob.benesovnpl.cz/index.php/usneseni
č. usnesení 2/2011
5.000 Kč na zřízení webových stránek +
500 Kč měsíčně za údržbu
č. usnesení 4/2011
2.500 Kč za vedení účetnictví
č. usnesení 11/2011
2.000 Kč na dopravu občanů mikroregionu
na kulturní akce v r. 2012 (?????)
č. usnesení 12/2011
2.500 Kč za vedení účetnictví

Rozpočet na r. 2014
Příjmy
- příspěvky od obcí

pouze v kapitole „Občan“ záložka MAS, ale informace žádné. V době
internetových vyhledávačů ale není až tak složité si různé informace
„vygůglovat“, proto jsem se rozhodl podívat se podrobněji na činnost
a smysluplnost těchto sdružení. S výsledkem svého bádání bych chtěl
nyní pozorné čtenáře seznámit prostřednictvím "obecního plátku".

zápis z 20.5.2013
- 50.000 Kč
- 10.000,- Kč
- 8.000,- Kč
- 4.000,- Kč
- 1.000,- Kč
- 1.000,- Kč

15.000 Kč Magistrátu města Děčín na stomatologickou pohotovost
č. usnesení 8/2013
30.000 Kč obci Těchlovice (povodeň)
č. usnesení 9/2013
1.500 Kč obci Františkov n. Pl. na nohejbalový turnaj
č. usnesení 11/2013

 16 % z příjmů činí platba za vedení účetnictví → při minimálním pohybu účetních
položek dobrý byznys pro paní účetní

 8 % tvoří poplatky bance → tyto dvě uvedené položky tedy tvoří čtvrtinu výdajů
Sdružení !!!

 1.000 Kč na občerstvení není potřeba nějak zpochybňovat - částka odpovídá pár
šálkům kávy a minerálce
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schválena smlouva s firmou ALIS s.r.o.
(účetní program), cena ale není uvedena
č. usnesení 3/2014
10.600 Kč firmě Kompakt s.r.o. na nákup
užitkového vozu pro Dětský domov
v Č. Kamenici
Nyní uvedu osobní komentář k uvedeným
výdajům. Hned první položka mne zaujala.
Částka za zřízení a vedení webových stránek
jistě odpovídá běžné praxi. Co se skrývá za
vedením stránek sice netuším, ale při dvou až
čtyřech nových příspěvcích (usnesení, rozpo-

Blížíme se do finále, následuje kapitola
„Projekty“
zdroj
http://sob.benesovnpl.cz/index.php/projekty
Je zde uveden seznam projektů jednotlivých
obcí. Celkem bylo podáno celkem 99 projektových záměrů. Není ani tak podstatné, kolik jich
která obec podala, ale spíše to, jestli byly
úspěšně realizovány a v jaké výši byly takto
získány finanční prostředky pro rozvoj dané
obce. Markvartice mají uvedeno 5 velkých
projektů. U každého uvádím bez úprav název,
účel, předpokládané náklady a výsledný stav.
č. 55 Dětské centrum volného času v okolí
školy
Účel projektu - u školy vybudovat malé sportovní hřiště pro míčové hry s dětským koutkem (skluzavky, prolézačky), uzavření školního
prostoru (oplocení, vstupní závora, zpomalovací retardér), vyasfaltování přístupové cesty
včetně rozšíření přejezdového můstku
Předpokládané náklady
Výsledek

550.000,- Kč
neexistuje

č. 56 Chodník v obci
Účel projektu - v obci vybudovat průběžný
chodník pro pěší a cyklisty
Předpokládané náklady
Výsledek

3.500.000,- Kč
neexistuje

(Pokračování na stránce 5)
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Markvartice jsou členem dvou Sdružení obcí

č. 58 Plynofikace obce

Přiznám se, že k členství obce v tomto sdružení jsem zprvu pohlížel ještě s větším despektem než k členství v SOB. Vyplývalo to nejen z
mé nevědomosti, ale rovněž z toho, že zřejmě
ani drtivá většina zastupitelů netuší, jakým
přínosem by členství v MAS Labské skály mohlo při troše aktivity pro obec být. Když jsem
tedy na internetu objevil červnový Zpravodaj
MAS Labské skály, svůj pohled na toto sdružení se rychle změnil. Projekty podávají úspěšně
nejen členské obce, ale také školy, hasičské
sbory, sportovní oddíly, myslivecké spolky,
farní komunity, farmáři nebo podnikatelé
v turistickém ruchu. Většinou se jedná o projekty v řádech deseti až statisíců, občas
i v miliónech. Sdružení existuje od r. 2009,
v současné době má 59 členů.

Výsledek

Celkem bylo podáno 98 projektů

(Pokračování ze stránky 4)

č. 57 IVVS (informační a výstražný systém)
obce
Účel projektu - v obci vybudovat IVVS, rozvod
rozhlasu, kabelové televize pro každou domácnost i podnikatele
Předpokládané náklady

3.500.000,- Kč

Předpokládané financování
- 70 % nákladů dotace z EU 70 %
- 30 % nákladů prostředky obce
Výsledek
- vybudována optická síť, takže splněno

- zrušeno pro nedostatečný zájem ze strany
obyvatel
č. 59 Sportovní areál

žadatele od realizace

Účel projektu - u fotbalového hřiště vybudovat malé školní sportovní hřiště pro míčové
hry, tenis. hřiště, dětský koutek (skluzavky,
prolézačky), uzavření areálu (oplocení, vstupní
závora), vyasfaltování přístupové cesty, zřízení
malé odstavné plochy pro auta návštěvníků
a provedení rekonstrukce společenské budovy
(oprava společenského sálu, restaurace, ubytování včetně technického zázemí a informační středisko) a ČOV
Předpokládané náklady

 12 nebylo realizováno z důvodu odstoupení

4.500.000,- Kč

Předpokládané financování
- 70 % nákladů MMR ČR, Program obnovy
venkova + Phare CBC
- 30 % vlastní prostředky obce = 1.350.000 Kč

Výsledek:
a) splněno - částečné oplocení, odstavná plocha pro auta, závora, nová okna
v kabinách, opraven sál
b) nesplněno - ostatní

 v letech 2009 - 2013 celková dotační podpora cca 30 mil. Kč
K velké nelibosti jsem zjistil, že Markvartice
nefigurují ani v jednom projektu. To jen dokazuje mé tvrzení, že zastupitelé nevyvíjejí žádnou činnost k získaní finančních prostředků
z tohoto „zdroje“. Jistě může kdokoliv namítnout, že čerpají dotace z jiných zdrojů. To
nezpochybňuji, ale finančních zdrojů není
nikdy dost a spousta i dobrých projektů nevyjde, takže je potřeba hledat další možné cesty.
Chtěl bych zde ale uvést konkrétní příklad.
Před minulými obecními volbami členka jedné
kandidátky uváděla, že po zvolení budou jejich
kandidáti usilovat o vybudování dětského
hřiště. To se hezky poslouchá, ale hůře realizuje. Nedávno jsem se ptal jiné zastupitelky,
proč zde toto avizované hřiště stále chybí.
Odpověděla mi, že obec opakovaně podávala
projekt, ale nikdy se ho nepodařilo úspěšně
dotáhnout ke schválení finanční dotace. Šanci
prý mají pouze města. Jak jsem ale zjistil ze
zprávy MAS Labské skály, i malé obce mohou
být úspěšné.
obec Malšovice

Plány sice velké, ale výsledky spíše malé. Pro
objektivitu ale musím uvést, že si velmi vážím
aktivity vedení obce v souvislosti se snahou o
revitalizaci bývalých obecních cest či s právě
probíhajícím zateplováním obecních domů
(ZŠ, školka, tělocvična), což je mnohamilionová investice předčící výše uvedené projekty.
2. MAS Labské skály
zdroj http://www.maslabskeskaly.cz/

září 2014

Vybudování dětského hřiště v Malšovicích
dotace 276.250,- Kč
Vybudování dětského hřiště v Choraticích
dotace 616.118,- Kč
obec Petrovice
Rekonstrukce víceúčelového hřiště
dotace 509.997,- Kč

Petrovický spolek pro obnovu a zachování
tradic
Běžkařské trasy a naučné stezky
(značení tras, informační tabule, odpočívky,
odvodnění, zábradlí)
dotace 1.350.000,- Kč
„Chvojensko“
Oplocení dětského hřiště
dotace 49.500,- Kč
Dovybavení dětského hřiště
dotace 52.200,- Kč
obec Velké Březno
Vybavení školní zahrady u MŠ
dotace 270.000,- Kč
Jeden současný zastupitel mi nedávno řekl, že
při získávání dotací u podaných projektů má
svůj vliv i to, zda je obec členem nějakého
většího sdružení obcí. Snad by ale stačilo, aby
Markvartice byly členem pouze jednoho, zato
funkčního sdružení. Závěrem se tedy pokusím
sumarizovat, co plyne z mé obsáhlé zprávy
podložené snad dostatečným materiálem:
1. Členství v SOB je formální a tedy zbytečné.
Jiná situace by nastala, pokud by toto Sdružení vystupovalo jako partner při jednáních
s Povodím Ohře. Pak by jistě svoji váhu
mělo a třeba bychom se i dočkali větší aktivity zmíněné organizace při údržbě zaneseného a zarostlého koryta Bystré. Opakovaně jsem po zastupitelích požadoval, aby na
jednáních SOB tuto možnost prosazovali.
Jistě by to přivítali i občané dalších obcí.
Bohužel tento nápad se mezi zastupiteli
naší obce s kladnou odezvou nesetkal.
2. Aktivně se zapojit do činnosti MAS Labské
skály a maximálně získávat i menší dotace.
Stačí si projít webové stránky sdružení jsou tam i podrobné šablony na podávání
projektů. Rovněž manažerka MAS ochotně
poradí.
3. Činnost při hledání finančních prostředků
pro obecní záměry by neměla být pouze
záležitostí několika jedinců ale celého
zastupitelstva. V současné době tomu tak
očividně není.
4. Když kandiduje někdo v obecních volbách
s tím, že chce být členem zastupitelstva,
měl by pak aktivně odvádět určitou činnost
(např. vyhledávat informace), samostatně
myslet a ne jen odkývat či zamítnout, co
někdo jiný navrhne.
Radomír Tulka
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Informace o činnosti Sdružení obcí Benešovska - období 2010 – 2014
Členské obce: Benešov nad Ploučnicí, Verneřice, Merboltice, Těchlovice, Františkov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Dobrná, Dolní Habartice, Horní
Habartice, Markvartice, Velká Bukovina, Valkeřice, Heřmanov, Starý Šachov.

 volba nového předsedy a místopředsedy
sdružení – předsedou zvolen Karel Vrbický
místostarosta Benešova nad Ploučnicí, místopředsedou zvolena Mgr. Petra Vaňková
starostka obce Valkeřice.

ských škol zřizovaných obcemi sdružení.
V příštím roce se uskuteční další setkání,
kde budou tématem změny školských zákonů a možnosti obcí při získávání dotací pro
rozvoj škol.

 projednání a následné schválení žádosti

 na jednání byly pozvány zástupkyně MAS

obce Velká Bukovina o přijetí do svazku.

 projednání a schválení smlouvy o partnerství k projektu „Revitalizace kulturních památek a historického centra – Mírové náměstí ve Verneřicích“, mezi sdružením obcí
a městem Verneřice. Město Verneřice podalo žádost o spolufinancování ze strukturálních fondů EU v ROP Severozápad.

Labské skály. Proběhla prezentace této MAS
o vzniku a činnosti a případného členství
obcí v MAS Labské skály.

 zástupci sdružení schválili příspěvek ve výši
2.000,- Kč na dopravu občanů mikroregionu
na kulturní akce v roce 2012.

 Mgr. Tesarčíková seznámila zástupce čl. obcí

pan Ušák a přednesl svůj postoj k této problematice.

 SOB obdrželo žádost obce Starý Šachov
o ukončení členství. Žádost byla předložena
v souladu se stanovami a členství bylo ukončeno.

 zástupce firmy Woltwrs a.s. odprezentoval
nabídku firmy na program ASPI. Obce neprojevily zájem.

 předseda sdružení přednesl návrh na příspěvek v rámci provozu lékařské pohotovosti
v roce 2013. Schválen příspěvek ve výši
15.000,- Kč.

s kritérii pro hodnocení ZŠ a MŠ zřizovatelem a předala materiály k prostudování
a projednání řediteli ZŠ a MŠ.

 Předseda informoval o projektu SMO
„Vzdělaný zastupitel“ a zástupci obcí nahlásí
počty zastupitelů, kteří mají zájem o tento
projekt, který proběhne v Benešově n.Pl.

 schváleno vytvoření nových webových stránek a údržby od Ing. Milichovského.

 proběhla prezentace firmy DARUM Plzeň
s nabídkou umístění prezentace členských
obcí v městském informačním a orientačním
systému v Ústí nad Labem. Neschváleno.

 firma Cermon představila svoji nabídku
ručně malovaných turistických map v rámci
celého regionu. Nebyla vyjádřena podpora
této nabídce.

 předseda sdružení informoval o názoru
zastupitele jedné z členských obcí o pochybnostech přínosu, funkci a činnosti SOB. Zástupci členských obcí vyjádřili podporu činnosti sdružení a jeho přínosu pro region.

 SOB podpořila zapojení našich obcí do pro na členskou schůzi byl přizván tajemník MÚ
Benešov nad Ploučnicí, který v souvislosti se
změnami zákona o místních poplatcích
a novým daňovým řádem, pohovořil o vydávání nových závazných vyhlášek.

 předseda sdružení přednesl návrh na podporu účasti občanů mikroregionu na kulturních akcích. Zástupci obcí zjistí zájem občanů svých obcí a na dalších jednání budou
řešeny další postupy.

 jako host na jednání byla přítomna starostka
města Benešov n.Pl. paní Mgr. Tesarčíková,
která seznámila přítomné s jednotnou koncepcí poskytování vzdělávacích služeb.
Pozvala přítomné zástupce obcí a ředitelé ZŠ
na 18.22.2011 na pracovní schůzku do ZŠ
v Benešově n.Pl., kde proběhne jednání
k této problematice.

 zástupci sdružení se dohodli na ukončení
členství v HSRD k 31.12.2011.

 18.11.2011 proběhlo setkání starostů mikroregionu s řediteli základních a mateř-
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jektu o zaniklých památkách benešovského
regionu – koordinátor MAS Labské skály.

 pod záštitou SOB probíhali jednání o vstupu
členských obcí do MAS Labské skály. V ZAM
jednotlivých obcí zatím schválena účast –
Benešov n.Pl., Merboltice, Těchlovice, Františkov, Verneřice.U ostatních obcí probíhají
jednání.

 SOB schválilo příspěvek ve výši 1 500,- Kč
pro obec Františkov n.Pl., na pořádání tradičního nohejbalového turnaje.

 předseda sdružení informoval o průběhu
dalších jednání a krocích v problematice
omezení kamionové dopravy na území některých členských obcí.

 Mgr. Dagmar Tesarčíková projednala se
zástupci obcí zpracování společného komunitního plánu sociálních služeb.

 SOB schválilo smlouvu s firmou ALIS s.r.o.
Česká Lípa – účetní program

 vedoucí odboru HS MěÚ Benešov n.Pl., požádala zástupce členských obcí o zveřejnění
informace občanům v oblasti sociální pomoci občanům.

 předseda informoval zástupce obcí o dalších
postupech v omezení kamionové dopravy,
dále o stavu a problémech cyklostezky
Ploučnice.

 seznámení obcí s připravovanou akcí „Noc
kostelů“ – organizuje MAS Labské skály.

 jako host členské schůze vystoupila zástupkyně MAS Labské skály a seznámila přítomné s činností skupiny a dalšími kroky. Vyzvala členské obce k podání návrhů na získání
dotací.

V

Benešově n.Pl., proběhne
„Univerzita třetího věku“

projekt

 předseda informoval sdružení o přípravě
valné hromady SVS, které vzniklo na základě
požadavku města Děčína. K tomuto tématu
vystoupil zastupitel města Benešova n.Pl.

 předseda sdružení informoval o přípravě
nového informačního centra v objektu Zámku v Benešově n.Pl. a vyzval zástupce obcí
k možnosti předat tomuto centru své propagační materiály.

 prezentace firmy, která se zabývá úpravou
a čištěním vody.
(Pokračování na stránce 7)
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Informace o činnosti Sdružení obcí Benešovska - období 2010 – 2014
 informace o volbách do ZO a Senátu 2014 –

(Pokračování ze stránky 6)

jektu meziobecní spolupráce Svazu měst
a obcí ČR. Současně byla projednána úvaha
nad možností zřízení „Servisu obcím“ v rámci SO ORP Děčín pod hlavičkou Sdružení obcí
Benešovska nebo v jiné podobě.

přednesla Mgr. Čvančarová

 SOB schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč

 SOB schválilo podporu dotčených obcí ne-

firmě Kompakt spol. s.r.o. na nákup užitkového vozu pro dětský domov V České Kamenici. Na vozidle bude umístěna reklama
Sdružení obcí Benešovska.

převzít do správy „Cyklostezku Ploučnice“
ve stávajícím stavu.

 předseda podal informaci o schůzce zástupců obcí Benešov n.Pl., Františkov n.Pl., Malá
Veleň a Starý Šachov o vhodnosti pozemku
u silnice 262/II k vážení nákladních vozidel.
Na základě vyjádření Policie ČR tento pozemek nesplňuje požadavky na vážení vozidel
a proto bylo od dalších kroků upuštěno.

 SOB se obrátilo na Radu Ústeckého kraje
s nespokojeností současného technického
stavu cyklostezky a požádala o provedení
oprav a úprav.

Informace
z Úřadu práce

 předseda SOB informoval o dalších jedná-

V měsíci srpnu zaměstnavatelé v okresu Děčín
oznámili 153 nových volných pracovních míst.
K 31. 8. 2014 bylo evidováno 457 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo
připadá 20 uchazečů.
Největší zájem ze strany zaměstnavatelů byl
v srpnu o tyto profese: číšník/servírka, montážní dělník výrobků z kartonu a papíru, pomocný dělník ve výrobě, pracovník ostrahy,
strážný, tazatel průzkumu.

osoba podléhá podle zákona přezkoumávání
hospodaření, které pravidelně 2x ročně
provádí Krajský úřad Ústeckého kraje. Kontrolní orgán za celé období nezjistil závady.

ních k problematice omezení kamionové
dopravy na silnici 262/II. Ministerstvo dopravy pověřilo řešit tuto problematiku jedním z krajů. Záleží na dohodě mezi Ústeckým a Libereckým krajem.

Karel Vrbický, předseda SOB

 Mgr. Tesarčíková přednesla nabídku firmy
MLMARDE pro občany a podnikatele – poradenství – finanční bezpečnost, spotřebitelská gramotnost, exekuční řízení, insolventní
řízení.

 Meziobecní spolupráce – p. Dračka seznámil
zástupce obcí s průběhem zpracování pro-

Statistika obyvatel
obce Markvartice

K 31. 8. letošního roku bylo evidováno na Úřadu práce 37 markvartických uchazečů o zaměstnání, tj. 7,45 % z počtu obyvatel ve věku
15 – 64 let.

 Sdružení obcí Benešovska jako právnická

565
286
279

Děti (15 - 18 let)
Děti (15 - 18 let) – chlapci
Děti (15 - 18 let) – dívky

19
13
6

Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky
Děti (do 3 let)

113
57
56
27

Průměrný věk obyvatel je 39,4 let.

- am -

- am -

Ke dni 16. 9. 2014 navštívilo naše stránky obce
www.markvartice.cz 67 836 návštěvníků, markvartické informace jsou hojně sledovány i na
Facebooku a Twitteru.
- am -

Ke dni 16.9.2014 máme v naší obci celkem 697
obyvatel.
Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy

Sledovanost dění
v elektronické podobě

Tělocvična
V pátek 26.9.2014 se otevře nová sezóna aktivit v tělocvičně. Pokud zastupitelé ve čtvrtek
schválí nový poplatek za pronájem, poplatek
bude následující: 250,- Kč za hodinu pro všechny složky, 200,- Kč za hodinu od 5.pronajaté
hodiny (turnaje). Elévové, mladší a starší žáci,
dorost a ping pong do 15 let zdarma.
Správcem tělocvičny zůstává nadále p. Jaroslav Flieger st., který se zúčastnil výběrového
řízení.
Zájemci si mohou zarezervovat pronájem na
mistostarosta@markvartice.cz nebo na telefonním čísle 777 457 916 – Jana Milichovská.

- gv -

- am -

Markvartický míčový sedmiboj
Během vánočních prázdnin se v tělocvičně markvartické ZŠ uskuteční
1. ročník míčového sedmiboje. Podrobnější informace budou později
uvedeny na webových stránkách obce a na obecním facebooku a také
v dalším čísle Zpravodaje (vyjde-li). Pořadatelem turnaje je pan Tulka,
který případným zájemcům zodpoví případné dotazy - osobně nebo
přes mailr.tulka@seznam.cz. Zájemci o účast se mohou registrovat již
nyní.
PRAVIDLA MÍČOVÉHO SEDMIBOJE DVOJIC

c) při nezaplacení startovného v daném termínu přihláška propadá
a do turnaje bude zařazeno družstvo, které bylo v době uzávěrky
přihlášek na místě prvního náhradníka
Startovné:

400,- Kč na dvojici (v ceně je 1 hlavní jídlo a odpolední
svačina)

Počet startujících: maximálně 16 dvojic (bez náhradníků, tzn. nelze
střídat) pořadatel si vyhrazuje právo udělení 1 divoké karty

(Celodenní turnaj míčové všestrannosti pro muže starší 18 let)

Každá disciplína se hraje pavoukovým systémem a každá disciplína má
rozlosovaného svého pavouka.

Datum:

27. 12. 2014 (sobota)

Disciplíny:

1. Košíková

- hází se trestné hody na koš (šestky)

Místo konání:

tělocvična ZŠ Markvartice

2. Kopaná

- kopají se penalty

Hl. pořadatel:

Radomír Tulka → kontakt r.tulka@seznam.cz

3. Nohejbal

- čtyřhra na 1 set do 10 bodů

Přihlášení do turnaje:

4. Házená

- hází se sedmimetrové hody

a) nejpozději do 10.12.2014

5. Líný tenis

- čtyřhra na 3 vítězné tenisové gamy

b) nutné potvrdit zaplacením startovného do 17.12.2014

6. Stolní tenis - čtyřhra na 2 sety do 11 bodů
7. Volejbal

- čtyřhra na 1 set do 10 bodů
Radomír Tulka

září 2014
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Sportovní odpoledne v Markvarticích
Dne 20. srpna 2014 proběhlo na našem fotbalovém hřišti sportovní odpoledne pod vedením týmu létajících trenérů Jana Štefka, Davida Köstla a dvou prvoligových hráčů z FK Teplice (Laco Takács a Tomáš Vondrášek). Na tuto
akci přijal pozvání i Pavel Verbíř, fotbalová
legenda a ikona teplického fotbalu.
Na této akci proběhla ukázka tréninkové jednotky s našimi nejmenšími fotbalisty (mladší
přípravka – žáci od 4 do 7 let). Zúčastnili se
i žáci mladší přípravky z České Kamenice
a Benešova nad Ploučnicí.

kům i další možnosti a formy tréninků. Budu
rád, pokud se i v budoucnosti uskuteční další
akce tohoto rázu a my se jich budeme moci
zúčastnit.

Žáci absolvovali trénink - formou hry, různé
soutěže a focení s autogramiádou. Po absolvování tréninku obdrželi sladkou odměnu a jiné
prezenty, za které děkujeme.

Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci
„Týmu létajících trenérů“, našemu fotbalovému klubu, Obecnímu úřadu a všem, kteří se
této akce zúčastnili.

Počasí nám přálo, dostavilo se i pár diváků
a myslím si, že splnila svůj účel – ukázat žáč-

Petr Hunčovský
trenér žáků TJ SK Markvartice

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu
zastupitelstvu za organizační i finanční podporu činnosti KLUBU OPOMÍJENÝCH TVOŘIVÝCH
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT - KOTVA, který
letos působí při ZŠ Markvartice již třetím rokem. Klub nabízí týdně dvě hodiny duchaplné
a zábavné náplně volného času 26ti dětem,
z čehož je jich 21 z naší obce. Klub také v minulých letech organizoval několik společenských
akcí a podílel se na kulturním dění v obci. Věřím, že i nové zastupitelstvo obce bude naší
činnosti příznivě nakloněno.
Dovoluji si také informovat o skutečnosti, že se
letos Čertovský jarmark na sále Obecního dobu
neuskuteční, neboť 1. stupeň ZŠ chystá v tomto období Vánoční jarmark a obě akce není
možné kvalitně organizačně zabezpečit. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Z. Fliegerová

Papír a plast
30. 9., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12.,
23. 12. (každé úterý v sudý týden)
Nápojové kartony
24. 9., 15. 10., 5. 11.,
26. 11., 17. 12.
(1x za tři týdny ve středu)

Rozpis domácích fotbalových utkání TJ SK Markvartice
13.9. SO 10:00 Mladší žáci – Benešov n/Pl.
17:00 „A“ – Dobkovice

29.9. PO 17:00 Garda – Těchlovice

25.10 SO 10:00 Ml. žáci – Benešov n/Pl

11.10. SO 10:00 Ml. žáci – SA Děčín

26.10. NE 10:00 Dorost – Mimoň

21.9. NE 10:00 Dorost – Skalice

12.10. NE 10:00 Dorost – D. Poustevna

1.11. SO 14:00 „A“ – Boletice

22.9. PO 17:00 Garda – Prysk

13.10. PO 16:30 Garda – JVŠ Děčín

8.11. SO 10:00 Ml. žáci – UNION Děčín

27.9. SO 10:00 Ml. žáci – Verneřice
16:30 „A“ – UNION Děčín

18.10. SO 15:30 „A“ – Jiřetín p/J

9.11. NE 10:00 Dorost – Bukovany

24.10. PÁ 16:00 Garda – SK Děčín

15.11. SO 13:30 „A“ – Staré Křečany

28.9. NE 09:00 Přípravka – turnaj mužstev

Zubní pohotovost
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