MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
17. ročník

číslo 4

září 2016

MARKVARTICKÝ POHÁR
Další ročník tradiční soutěže
v požárním sportu

Přijďte fandit našim
hasičům.
SOBOTA 10. září 2016
Od 10:00 hod.
na horním hřišti

Školní klub KOTVA
si vás dovoluje pozvat na
akci

DIVADELNÍ KUS

DRAVCI

Občerstvení zajištěno

OBECNÍ DŮM MARKVARTICE

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V NAŠICH

PŘE
HLÍ
DK
A

Během 120FARNOSTECH
minut se O VÁNOCÍCH 2015
vám představí 15 nadaných žáků naší ZŠ
s rozličnými vystoupeními. Akce proběhne
pátekvás
19.2.
Školní klub vKOTVA
zve 2016
na vysále Obecního
domu
právěnína
o dravcích
s letovými
v Markvarticích
od 17.00
ukázkami
a to ve středu
do 19.00 hod. Přijďte
14.9. 2016 od 16.00 hodin
podpořit naše šikuly
v areálu TJ Markvartice (dolní
a šikulky!

travnaté hřiště). Vstup zdarma!!!
Září 2016
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USNESENÍ

Obec Markvartice
USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice, které se konalo dne 2. 6.
2016
od 18:00 do 19:00 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni:
Tomáš Renka, Ing. Petr Hodboď, Jaroslav
Flieger, Hana Didíková, Jiří Zach, Ing. Libor
Kunte
Omluveni: Jan Ihnát, Alice Mitrušková, Radek Burián
Usnesení č. ZO 16 04 01 - Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Hana Didíková, Ing. Petr
Hodboď, Jiří Zach
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 02 – Schválení programu 4. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4.
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) Kontrola úkolů z minulého VZZO
4) Schválení vnitřní směrnice č. 1/2016 pro
zadávání VZMR
5) Schválení dofinancování akce „Pořízení
velkokapacitní požární cisterny na dopravu
vody pro obec Markvartice“
6) Schválení krátkodobého úvěru na akci
„Pořízení velkokapacitní požární cisterny na
dopravu vody pro obec Markvartice“
7) Schválení Řádu veřejného pohřebiště
8) Hřbitovní poplatky
9) Schválení zhotovitele a podpisu smlouvy
– terasa před č. p. 280
10) Schválení zhotovitele a podpisu smlouvy
– zámková dlažba u vstupu na OÚ
11) Schválení smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
12) Schválení koupě herních prvků do sportovního areálu
13) Schválení koupě herních prvků a oplocení plochy u bytovek na Tůmáku
14) Schválení dofinancování dětského dne
15) Schválení zhotovitele a podpis smlouvy
akce „Oprava sociálního zařízení tělocvičny“
16) Diskuze a závěr

požární cisterny na dopravu vody pro obec
Markvartice“

Usnesení č. ZO 16 04 12 – Schválení koupě
herních prvků do sportovního areálu

Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování akce „Pořízení velkokapacitní požární
cisterny na dopravu vody pro obec Markvartice“. Spoluúčast obce bude činit 10%
z celkové částky.

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi herních
prvků do sportovního areálu. Cena investice
bude
do Kč 100.000,-.

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 06 – Schválení krátkodobého úvěru na akci „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro
obec Markvartice“
Zastupitelstvo obce schvaluje krátkodobý
úvěr na akci „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro obec Markvartice“. Nabídka a příslib financování je
přílohou tohoto usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 07 – Schválení Řádu
veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 08 – Hřbitovní poplatky
Zastupitelstvo obce schvaluje nové hřbitovní poplatky. Nové poplatky budou za urnový
hrob 500,-/ 10 let, za jednohrob 700,-/10 let
a za dvojhrob 900,-/10 let. Platnost poplatku bude od 1.1.2017.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 09 – Schválení zhotovitele a podpisu smlouvy – terasa před č.p.
280
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele terasy před č.p. 280 pana Rudolfa Čebiše. Cena opravy je Kč 23 292,- včetně
DPH. A zároveň schvaluje podpis smlouvy se
zhotovitelem. Termín realizace je
do 30. 6. 2016.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 10 – Schválení zhotovitele a podpisu smlouvy – zámková dlažba
u vstupu na OÚ

Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zámkové dlažby u vstupu na OÚ pana
Rudolfa Čebiše. Cena opravy je Kč 41 805,včetně DPH. A zároveň schvaluje podpis
smlouvy se zhotovitelem. Termín realizace
je do 30. 9. 2016.

Usnesení č. ZO 16 04 03 – Kontrola plnění
úkolů z 3. zasedání ZO

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů z 3. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice.

Usnesení č. ZO 16 04 11 – Schválení
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Usnesení č. ZO 16 04 04 – Schválení vnitřní
směrnice č. 1/2016 pro zadávání VZMR
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 05 – Schválení dofinancování akce „Pořízení velkokapacitní
Září 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. IP12-4006373/VB/P001 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
Jedná se o pozemky pč. 1619/2 a p.č. 3325
– přípojka NN k RD.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 13 – Schválení koupě
herních prvků a oplocení plochy u bytovek
na Tůmáku
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi herních
prvků a oplocení plochy u bytovek na Tůmáku. Cena investice bude do Kč 100.000,-.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 14 - Schválení dofinancování dětského dne
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování dětského dne, který proběhne dne 18. 6.
2016. Obec bude financovat polovinu celkových nákladů na tuto akci.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 04 15 – Schválení zhotovitele a podpis smlouvy na akci „Oprava
sociálních zařízení tělocvičny“
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele akce pana Rudolfa Čebiše. Celková cena
je Kč 544 369,- včetně DPH. A zároveň
schvaluje podpis smlouvy se zhotovitelem.
Termín realizace je do 31. 8. 2016.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Návrhová komise:
Hana Didíková,
ing. Petr Hodboď
Jiří Zach
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Libor Kunte
Jaroslav Flieger
Místostarosta
Ing. Libor Kunte
Starosta
Tomáš Renka
V Markvarticích dne 8. 6. 2016

Obec Markvartice
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 23. 6.
2016
od 18:00 do 18:30 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, Ing. Petr Hodboď,
Jaroslav Flieger, Hana Didíková, Ing.
Libor Kunte, Jan Ihnát, Alice Mitrušková, Radek Burián
Omluveni: Jiří Zach
Usnesení č. ZO 16 05 01 - Schválení návrhové komise
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Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 02 – Schválení programu 5. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 5.
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) Kontrola úkolů z minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č.3/2016
5) Schválení dofinancování akce „Údržba a
obnova kulturního dědictví venkova“
6) Schválení dofinancování akce „ Oprava
čističek ZŠ a MŠ Markvartice“
7) Schválení podání výzvy na výměnu střešní krytiny a s tím spojené práce na kabinách
u hřiště
8) Schválení zhotovení solárního ohřevu
TUV a přitápění na kabinách u hřiště
9) Schválení Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti
10) Schválení zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí dle územní studie – KOVOS
11) Schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů
12) Schválení těžby dřeva v obecním lese
včetně úklidu
13) Schválení výpovědi dle smlouvy
s panem Boháčem
14) Diskuze a závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.

Usnesení č. ZO 16 05 07 – Schválení podání
výzvy na výměnu střešní krytiny a s tím
spojené práce na kabinách u hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje podání výzvy
na výměnu střešní krytiny a s tím spojené
práce na kabinách u hřiště.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 08 – Schválení zhotovení solárního ohřevu TUV a přitápění na
kabinách u hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení
solárního ohřevu TUV a přitápění na kabinách u hřiště.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 09 – Schválení
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-4011927/VB002.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 10 – Schválení zhotovení projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí dle územní studie – KOVOS
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení
projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí dle územní studie v areálu KOVOS.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Usnesení č. ZO 16 05 03 – Kontrola plnění
úkolů ze 4. zasedání ZO

Usnesení č. ZO 16 05 11 – Schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice.
Usnesení č. ZO 16 05 04 – Rozpočtové
opatření č. 3/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů. Příspěvek je poskytnut z rozpočtu Ústeckého kraje
a je ve výši Kč 20 520,-.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 3, které je přílohou tohoto usnesení.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 12 – Schválení těžby
dřeva v obecním lese včetně úklidu
Zastupitelstvo obce schvaluje těžbu dřeva
v obecním lese včetně úklidu. Těžbu provede firma pan Mauer. Jedná se o 100 m3.
Cena za těžbu činí 400,- Kč/m3.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 05 – Schválení dofinancování akcí „Údržba a obnova kulturního dědictví venkova“ – kamenný podstavec s litinovým křížkem a socha svatého
Františka Xaverského
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování akcí „Údržba a obnova kulturního dědictví venkova“- kamenný podstavec
s litinovým křížkem a socha svatého Františka Xaverského. Spoluúčast obce bude činit
30% z celkové částky.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 06 – Schválení dofinancování akce „Oprava čističek ZŠ a MŠ
Markvartice“
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování
akce „Oprava čističek ZŠ a MŠ Markvartice“.
Spoluúčast obce bude činit 30% z celkové
částky.
Září 2016

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 05 13 – Schválení výpovědi dle smlouvy s nájemcem panem Liborem Boháčem
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď dle
smlouvy s nájemcem panem Liborem Boháčem.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Návrhová komise:
Hana Didíková,
ng. Petr Hodboď
Alice Mitrušková
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Libor Kunte

Místostarosta
Starosta

Ing. Libor Kunte

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Hana Didíková, Ing. Petr
Hodboď, Alice Mitrušková

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

Tomáš Renka

V Markvarticích dne 27. 6. 2016

Obec Markvartice
USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 11. 7.
2016
od 19:00 do 20:00 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni:
Tomáš Renka, Ing. Petr Hodboď, Jaroslav
Flieger, Hana Didíková, Ing. Libor Kunte,
Jan Ihnát, Alice Mitrušková, Jiří Zach
Neomluveni: Radek Burián
Usnesení č. ZO 16 06 01 - Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Hana Didíková, Ing. Petr
Hodboď, Jiří Zach.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 06 02 – Schválení programu 6. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 6.
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) Kontrola úkolů z minulého VZZO
4) Schválení zhotovitele a podpis smlouvy –
Socha svatého Františka Xaverského
5) Schválení zhotovitele a podpis smlouvy –
Kamenný podstavec s litinovým křížkem
6) Schválení zhotovitele a podpis smlouvy –
oprava střechy na kabinách u hřiště
7) Diskuze a závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 06 03 – Kontrola plnění
úkolů z 5. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů z 5. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice.
Usnesení č. ZO 16 06 04 – Schválení zhotovitele a podpis smlouvy – Socha svatého
Františka Xaverského
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele pana Jana Fedorčáka z České Lípy. Cena
celkem je
Kč 475 400,80 včetně DPH. A zároveň schvaluje podpis smlouvy se zhotovitelem.
Pro 7 zastupitelů, proti 1 (p. Zach), nikdo se
nezdržel.

Jaroslav Flieger
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Usnesení č. ZO 16 06 05 – Schválení zhotovitele a podpis smlouvy – Kamenný podstavec s litinovým křížkem
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele pana Jana Fedorčáka z České Lípy. Cena
celkem je
Kč 151 686,15 včetně DPH. A zároveň schvaluje podpis smlouvy se zhotovitelem.
Pro 7 zastupitelů, proti 1 (p. Zach), nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 06 06 – Schválení zhotovitele a podpis smlouvy – na akci oprava střechy na kabinách u hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele pana Radka Zralého, za podmínky, že
dodá do 22. 7. 2016 krycí list rozpočtu. Cena
opravy celkem je Kč 377 503,- včetně DPH.
A zároveň schvaluje podpis smlouvy se zhotovitelem.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Návrhová komise:
Hana Didíková,
ing. Petr Hodboď
Jiří Zach
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Libor Kunte
Jaroslav Flieger
Místostarosta
Ing. Libor Kunte
Starosta
Tomáš Renka

5)Schválení zhotovitele – zřízení nové
kuchyně v jídelně školy
6) Schválení zhotovitele solárního ohřevu
TUV v kabinách u hřiště
7) Schválení Plánovací smlouvy
8) Schválení směny pozemků
9) Schválení zhotovitele projektové dokumentace KOVOS
10) Schválení příkazní smlouvy
11) Různé
12) Diskuze a závěr
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 07 03 – Kontrola plnění úkolů z 6. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů z 6. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice.
Usnesení č. ZO 16 07 04 – Schválení
zhotovitele – oprava chodby ve sportovní hale
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele pana Rudolfa Čebiše. Cena celkem
je Kč 71 212,- včetně DPH.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, zdržel
se 1 (p. Hodboď).

V Markvarticích dne 14. 7. 2016

Obec Markvartice

Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 9. 8. 2016
od 18:00 do 19:00 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Ing. Petr Hodboď, Jaroslav
Flieger, Ing. Libor Kunte, Jan Ihnát, Alice
Mitrušková, Jiří Zach, Radek Burián
Omluveni: Hana Didíková, Tomáš Renka
Usnesení č. ZO 16 07 01 - Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Alice Mitrušková, Ing. Petr
Hodboď, Radek Burián.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 07 02 – Schválení programu 7. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 7.
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) Kontrola úkolů z minulého VZZO
4) Schválení zhotovitele – oprava chodby ve
sportovní hale

Září 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace Architektonickou kancelář Uniprojekt - Ing. Arch. Aleš
Höll. Cena celkem je Kč 156 000,- Kč bez DPH
– zhotovitel není plátcem DPH.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 07 10 – Schválení příkazní
smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní
smlouvu s Bc. Alenou Bílkovou – akce Dětské
hřiště a altán. Celková cena i za stavební
dozor je 59 143,59 Kč včetně DPH.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Návrhová komise:
Alice Mitrušková,
ing. Petr Hodboď
Radek Burián
Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger
Místostarosta
Ing. Libor Kunte
V Markvarticích dne 15. 8. 2016

Usnesení č. ZO 16 07 05 – Schválení zhotovitele – zřízení nové kuchyně v jídelně
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele firmu SEP a.s., Teplická 109, 405 05
Děčín IX. Cena celkem je Kč 235 296,včetně DPH.

USNESENÍ

Usnesení č. ZO 16 07 09 – Schválení zhotovitele projektové dokumentace KOVOShasičárna

Usnesení č. ZO 16 07 06 – Schválení zhotovitele solárního ohřevu TUV
v kabinách u hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele firmu SK-TOP s.r.o. Srbská Kamenice. Cena celkem je
Kč 122 289,- včetně DPH.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 07 07 – Schválení Plánovací smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
plánovací smlouvy s Tomášem Renkou
ml., bytem ul. 5. května 765, 407 21,
Česká Kamenice.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 07 08 – Schválení směny pozemků
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu
části pozemku p.p.č. 1759/3 ve vlastnictví
Obce Markvartice, dle geometrického
plánu
je nové p. p. č. 1759/4 o výměře 36
m2 a p.p. č. 1849/6 ve vlastnictví manželů
Pavla
a Zdeňky Patkových o výměře 23
m2. Směna bude provedena bez doplatku, přičemž náklady za provedení směny
ponese každá ze zúčastněných stran jednou polovinou.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Vážení spoluobčané.
V minulém Zpravodaji jste byli informováni o investičních akcích, které
tento rok naše obec naplánovala.
Přináším krátký souhrn doposud
dokončených akcí:
- dětské hřiště u školy
- šatny a sociální zařízení v tělocvičně
- částečná oprava poškozených komunikací
- oprava komunikace pod nádražím
včetně nového příkopu
- střecha a solární ohřev TUV
v kabinách na hřišti
- fitnes prvky u hřiště
- petaque dráhy u hřiště ( s pomocí
Trianglu)
- nová terasa před restaurací
- nový přístup na OÚ
- nový šnekový dopravník v ZŠ
akce zatím nedokončené
- oprava sochy a křížků u kostela
- oprava dvou vnitřních hřbitovních
zdí
- nový dopravní automobil pro hasiče
- oprava ČOV u ZŠ a MŠ
- nová kuchyň v prostorách školní
jídelny
- malé dětské hřiště na Tůmáku u
bytovek
Věříme, že rozpracované akce budou včas dokončeny.
Tomáš Renka
Starosta obce
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Nezapomeňte si zapsat do diáře, že
Školní klub KOTVA vás zve na vyprávění o dravcích s letovými ukázkami a to ve středu 14.9. 2016 od
16.00 hodin v areálu TJ Markvartice
(dolní travnaté hřiště), tak jak je
inzerováno na první straně. Vstupné je zdarma!!!

Jak je uvedeno na titulní straně, 24.9. od 18:00 uvidíme další
představení oblíbené artistické skupiny.
Akrobaté Vám předvedou
cviky v odvážných výškách a kouzelník Vás překvapí neuvěřitelnou iluzí.
Uvidíte fakíra, který se nebojí ohně
ani ostrých střepů. Artista, který na
svém těle dokáže roztočit neuvěřitelný počet obručí. Samozřejmě
nechybí ani klaun, který mezi jednotlivými vystoupeními pobaví nejen děti. Celé představení je pak
završeno ohnivou show. Délka

KOTVA

PŘEDSTAVENÍ ARTISTICKÉ
SKUPINY „MISTRAL“
S NOVÝM PROGRAMEM

představení je 75 minut včetně
přestávky. Na vystoupení je možné zakoupit drobné občerstvení
nebo suvenýry na památku. Možnost rezervace míst na
www.skupinamistral.cz

POZVÁNKA OD ŠKOLNÍHO KLUBU KOTVA
Jak jsem slíbila, objednala jsem k nám do Markvartic mobilní planetárium neboli sférické kino. Jedná se o obrovskou nafukovací planetární kopuli
o průměru 5 metrů a výšce 3,3m, která divákům otevírá možnost stát se
přímým účastníkem děje. Sférické kino svým projekčním systémem nabádá
děti k přirozenému osvojování si informací. Filmy vtáhnou děti přímo do
děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah. Během projekce
děti leží na karimatkách. Jedno promítání trvá 30 minut a maximální počet
diváků je 20, proto včas každé dítě z MŠ a ZŠ dostane letáček a vy budete
prostřednictvím plakátů a SMSvyzváni, abyste si v případě zájmu zamluvili místo s konkrétním časem promítání. Na výběr budou dva tituly:
První možností je pohádka pro děti od 3 do 8 let o tom, proč
Měsíc na obloze mění svůj tvar, jaká existují na nebi souhvězdí a co je to
zvěrokruh v klasickém starověkém pojetí. Měsíc v pohádce putuje po nebeské sféře – zvěrokruhu, protože se kdysi rozhodl, že by chtěl spatřit Slunce.
Zažívá při svém putování různá dobrodružství a potkává několik moudrých
rádců - setkává se s dvanácti znameními, která mu pomáhají jít za Sluncem
tou správnou cestou a dohonit ho. Dějí se s ním přitom po cestě třpytící se
hvězdnou oblohou zajímavé proměny, Měsíc mění svoji tvář. Děti se dozví,
co to jsou souhvězdí, že se během roku na nebi proměňují a jak se jmenují.
Druhé promítání má název Původ života a je doporučeno pro žáky 3.
až 9. třídy.
Jedná se o efektní fulldome show provokující k zamyšlení všechny
generace: Jak vznikl život na Zemi? Může existovat život i jinde ve vesmíru?
Co víme o vzniku Země a jejím zvláštním postavení mezi ostatními tělesy ve
Sluneční soustavě?
Film se dotýká vzrušujících témat z oblasti historie, geografie, astronomie, kosmonautiky, chemie, biologie a ochrany životního prostředí. Obsahem je cesta vývojem naší planety i okolního vesmíru, Darwin ova teorie
evoluce, objev existence rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na
dně oceánu u souostroví Galapágy, vznik a vývoj živočišných druhů, Velký
třesk, tajemství DNA, vysílání robotických sond do kosmu, start raketoplánu,
výlet na Mars a pátrání po stopách vody a života na této suché a chladné
planetě, Darwinův interferometr a pravěcí tvorové.
Věkové doporučení zájemci respektovat nemusí, mohou také shlédnout oba tituly.
Akce proběhne ve čtvrtek 20. října 2016 ve sportovní hale (tělocvičně)
v Markvarticích mezi 17. a 19. hodinou. Přesný čas bude upřesněn až podle
vámi zvoleného titulu a počtu dalších zájemců. Vstupné zdarma!
Těším se na další setkání s vámi a vašimi dětmi.
Mgr. Z. Fliegerová

LETNÍ KINO

Letos jsem byl poprvé v letním kině a bylo
to super! Hlavně to, že se promítalo přímo
ve vsi, nikam jsme nemuseli jezdit, před
filmem jsem si mohl na hřišti hrát
s kamarády, pak jsem si koupil malinovku
a brambůrky, zabalil se do deky a už se
mohlo začít. Ani jeden z promítaných filmů jsem předtím neviděl. Z filmu Fimfárum jsem znal jen Lakomou Barku. Pelíšky
Září 2016

se mi taky líbily a byly tam srandovní scény, i když mamka říkala, že zůstaneme jen
na půlku, protože je to film pro dospěláky
a nemůžeme tomu s bráchou rozumět.
Nejlepší byla ale pohádka Hledá se Dory,
také na ní přišlo přes padesát diváků –
nejvíce ze všech večerů. Některé lidi
s dětmi jsem vůbec neznal, hodně jich
také přišlo z Veselé a dalších okolních
vesnic. Bylo fajn, že jsme mohli hlasovat o
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tom, jaký film nebo pohádku chceme
vidět příště. Super taky bylo, že vždy
před hlavním promítáním byla krátká
pohádka. A viděli jsme místní filmový
týdeník.
Celkově to bylo báječný a už se těším na
příště - prý se možná bude promítat i
přes zimu na sále.
Jaroslav Flieger nejmladší (s dopomocí)
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ČESKÝ SVAZ ŽEN MARKVARTICE
A DÁMSKÝ SVĚT DĚČÍN
Vás srdečně zvou na povídání o nových trendech v oblasti
kosmetiky, účesů, prodlužování řas
a o aromaterapii,
které se uskuteční
6.10.2016 od 18:00 hodin
ve společenské místnosti fotbalovýchkabin.

Další naší plánovanou akcí bude
12. listopadu 2016
taneční zábava s XXL
překvapením!!!
Pozvánka a více
informací budou
včas zveřejněny.

DĚTSKÝ DEN

Sobotní odpoledne plné her letos připadlo na 18. června. Na fotbalovém
hřišti na děti čekal skákací hrad, stánek s cukrovou vatou, střelba ze vzduchovky, nafoukaná pěna, psí agility, kousání „obr“ koláčů a soutěžní disciplíny. Přestože nám zábavu překazila velká bouřka (déšť rozmočil připravené rekvizity), doufáme, že si děti svůj den užily a už se moc těšíme na příští
rok.

POZVÁNKY

Za Český svaz žen Markvartice
Lucie Hanušová

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda, příspěvková organizace
Český zahrádkářský svaz - Děčín, Český svaz chovatelů - Děčín,
Agrární komora v Děčíně,
Ministerstvo zemědělství – Agentura pro zemědělství
a venkov Děčín

MŠ POHÁDKA

srdečně zve maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují školku, na divadelní představení, která se
budou konat v prostorách naší školky v dopoledních hodinách. Nejbližší termíny a představení nazvou všechny na tradiční zemědělskou výstavu
bízíme:
6. října—divadlo Cepík „Cepík o jídle“
25. listopadu—lenčiny zpívánky „Popletená pohádka“
9. února—Cepík „Cepík a pitný režim“
Areál školy Děčín – Libverda, Školní prodejna Azalka (bus č. 4) 8. března—Koloběžka „Já jsem muzikant“
27. března—Koloběžka „Na návštěvě u broučků“
Pátek 16. 9.
10.00 – 18.00 hod.
26. dubna—Lenčiny zpívánky „Hurá na draka“
Sobota 17. 9.
9.00 – 18.00 hod.
O konání všech představení budete informováni na
Neděle 18. 9.
9.00 – 15.00 hod.
plakátovacích plochách a školních webových stránDen otevřených dveří: sobota 17. 9. 9-17hod
kách.
Bc. Ivona Culková
Vstupné: děti 20,-Kč. dospělí 40,-Kč. školní třídy vstup zdarma

LIBVERDA 2016

Září 2016
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TŘIKRÁT ZA DEN
V MARKVARTICÍCH
- a pokaždé v jiných…
Prázdniny jsou ideální čas pro nejrůznější výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Letošní rok jsme vynechali tzv. „velkou dovolenou“ a
čas volna rozdělili na několik menších výletů po vlastech českých. Jeden z nich směřoval na jižní Moravu, do Ostopovic, kde náš bodrý
příbuzný slavil krásné padesátiny. A
tak jsme cestu k Brnu pojali jako
výlet se zastávkou v Telči, jejíž historické jádro bylo zapsáno v roce
1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Po té co jsme se dostatečně nabažili
krás a dobrot na náměstí Zachariáše
z Hradce, jsme se začali přesouvat
z této perly Vysočiny na východ po
silnici č. 23 přes Třebíč, Náměšť nad
Oslavou, Rosice až do zmiňovaných
Ostopovic. A ejhle, jaké překvapení.
Po zhruba čtvrthodince jízdy nás
přivítala značka s nápisem jména
obce MARKVARTICE. Milé překvapení, avšak z vyhledávání třeba
v katastru nemovitostí víme, že
Markvartic je po republice šest. Bylo tedy jasné, že se nacházíme
v Markvarticích, okres Jihlava. Vyfotil jsem místní kostelík a hasičskou zbrojnici, prohodil pár slov
s místními a vyrazili jsme dál na vý-

Markvartice : Těchlovice
Markvartice : Dobkovice
Markvartice : Březiny
Markvartice : Mikulášovice
Markvartice : Krásná Lípa

chod. Ovšem překvapení číslo dvě
nastalo zhruba po dalších deseti
minutách jízdy! Opět cedule upozorňující na začátek obce a opět
s nápisem MARKVARTICE. Celá
osádka našeho vozu mírně znervózněla, zda-li jsme nepřejeli „bludnou
dělicí čáru“ nebo „bludný semafor“.
Nikolivěk, další Markvartice jsou
totiž ty u Třebíče! Neznalého resp.
nepřipraveného pouze překvapí
jejich blízkost.
Markvartice u Sobotky známe již
dobře a naše občasná, milá setkání
jsou důkazem toho, že i název obce
může lidi spojovat. Budeme se určitě zabývat myšlenkou jak naši
„družbu“ s markvartickými od Sobotky rozšířit i s obyvateli obou
Markvartic na Vysočině popř.
s markvartickými z Markvartic u
Široké Nivy (okres Bruntál) či
z Markvartic v Podještědí (okres
Liberec) nebo z Markvartic u Českého Krumlova. Pokud by měl někdo
z občanů zájem se o tuto aktivitu
pokusit, vedení obce mu jistě vyjde
vstříc a v této činnosti jej podpoří.
Když se mohou scházet všechny
Lhoty a Lhotky co jich jen po republice je, proč by se o to nemohly pokusit Markvartice!
Libor Kunte

FOTBAL

17:00 hod.
16:00 hod.
15:30 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.

ČLÁNEK Z CEST

17.9.2016
1.10. 2016
Přinášíme rozpis domácích zápasů
našeho fotbalového „A“ mužstva, kte- 15.10.2016
ré se budou hrát na našem domácím 29.10.2016
hřišti v podzimní části sezóny 2016/17 12.11.2016
okresního přeboru.

ROZPIS

Markvartická hasičárna

Kaplička v Markvarticích

Diakonie Broumov, sociální družstvo, www: diakoniebroumov.cz
Pořádá sbírku věcí, které jsou předávány potřebným.
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Sbírka se uskuteční :
dne: 6.9. -28.9. 2016
čas: 7:00 – 7:30 hod. a 13:00 - 14:00
hod
místo: Základní škola Markvartice
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 20

Jindra Křovinová tel. 775866520

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Září 2016
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DNE 17. ZÁŘÍ 2016 V SOBOTU PROBĚHNE SBĚR ODPADU.

Svoz nebezpečného odpadu od Vašich domů provedou pracovníci obce za pomoci našich hasičů v době mezi
8:00 a 11:00 hodinou.
Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje apod.
Výše uvedený odpad můžete také předat OSOBNĚ přímo na místě pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a to BEZPLATNĚ!
Sběrový vůz se speciální svozovou technikou bude přistaven v KOVOSU téhož dne
od 12:15 hod. do 13:00 hod.

TŘÍDĚNÝ ODPAD – upozornění na změnu v odevzdávání

SVOZ PYTLŮ

Jak již bylo zmíněno v předminulém čísle Zpravodaje a na webových stránkách obce, v květnu tohoto roku došlo ke
změně ve svozu tříděného odpadu. Pytle s vyseparovanými plasty, papírem a tetrapakovými obaly, se od 1. května
nemusí odevzdávat na kdysi známá svozová místa. Postačí je, v určenou neděli, dát jednoduše před dům nebo na
místo k bytovkám a zaměstnanci obce je v pondělí ráno svezou. Po jejich zvážení je v úterý předají specializované
firmě, která je odveze. Obec tím získá větší přehled o vytříděných odpadech a slibujeme si od toho i větší přínos
financí do obecní pokladny za takto vytříděný odpad. Proto ještě jednou připomínám, že pytle se oproti zažitému
zvyku odevzdávají v neděli před dům nebo před bytovky. Pro zjednodušení uveřejňujeme termíny odevzdání vyseparovaných pytlů a termín jejich odvozu až do konce tohoto roku. O výsledku separování budete informováni,

SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU
PETlahve (žluté pytle)
TETRAPACKY (oranžové pytle)

KOTLE

PONDĚLÍ : svoz

18. září, 2. října, 16. října, 30. října,

19. září, 3. října, 17. října, 31. října

13. listopadu, 27. listopadu
14. listopadu, 28. listopadu
SBĚRNÝ DVŮR otevřen každou sobotu 08:00 – 11:00 h.

10. – 11.9.2016
17. – 18.9. 2016
24. – 25.9.2016
28.9.2016
1. – 2.10.2016
8. – 9.10.2016
15. – 16.10.2016
22. – 23.10. 2016

MUDr. Rambousková Rita
MUDr. Charvát Pavel
MUDr. Bolfíková Renata
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Jůdová Jana
MUDr. Rambousková Rita

Riegrova 773/72, Děčín II
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Varšavská 1863/7 Děčín VI
Weberova 1537/7 Děčín VI
Weberova 1537/7 Děčín VI
Teplická 270 Jílové
Riegrova 773/72, Děčín II
Riegrova 773/72, Děčín II

412 526 250
412 507 588
737 501 440
412 539 298
412 539 298
412 550 343
412 523 410
412 526 250

28. – 30.10.2016
5. – 6.11.2016

MUDr. Sudová Olga
MUDr. Plyuschakov Oleksandr

Fügnerova 600/12, Děčín I
Myslbekova 404/23, Děčín I

412 513 989

12. – 13.11.2016

MUDr. Křemenová Alena

Sokolská 129 Děčín IX

412 544 539

ZMĚNY ZÁKONA
O PROVOZU KOTLŮ
NA TUHÁ PALIVA
Tak nám zákonodárci zase pěkně zatopili. Před nadcházející zimou je potřeba
uvažovat o změnách, které nové zákony a vyhlášky přinášejí a zařídit se tak,
aby člověk v budoucnu nepřišel zcela
zbytečně k finanční újmě. Jakoby nestačilo rapidní zvyšování cen uhlí. Takže je nutné vědět následující informace
o kotlích ústředního topení:
Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu (1 x za dva
roky) nabývá platnosti 1.1.2017 a vztahuje se na všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, které slouží
Září 2016

jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Poplatky za
znečišťování ovzduší se na domácí kotle nevztahují, platí ro pro zdroje o výkonu vyšším než 300 kW. Nejpozději
do 10 let od vstupu zákona v účinnost
(září 2022) by neměly být
v domácnostech kotle, které nesplňují
3. emisní třídu.

TERMÍNY
Prosinec 2016 – všechny kotle musí
projít autorizovanou revizí.
Leden 2017 – Počínaje tímto datem
jsou majitelé povinni na vyžádání
obecního úřadu předložit doklad o
revizi kotle. Kdo revizi nepředloží, hrozí
mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je si 1.500,- Kč. Revize bude povinná jednou za dva roky,
revizi provádí výrobci kotlů nebo jejich
autorizovaní prodejci s povolením vý-

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

Velkoobjemový odpad, elektronika:

NEDĚLE : odevzdání

412 519 622

robce kotle.
Leden 2018 – Ukončení prodeje
(nikoliv provozování) kotlů na tuhá
paliva 3. Emisní třídy. Budou se smět
prodávat již jen kotle s emisní třídou 4
a výše (s účinností alespoň 82%).
V kotlech 3. Emisní třídy je povoleno
topit i po roce 2022!!
Září 2022 – Začne platit zákaz topení
v kotlích 1. A 2. Emisní třídy. Bude se
moci topit jen v kotlích 3. Emisní třídy
a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1.9.2022 topit
v nevyhovujícím kotli, může dostat
pokutu až 50 tisíc korun. Stejně tak
bude hrozit pokuta 50 tisíc korun za
topení nevyhovujícími palivy (odpadky,
kaly atd).
Tomáš Renka
Starosta obce
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