USNESENÍ č. 74
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE MARKVARTOVICE
Místo konání: Obecní úřad Markvartovice – kancelář starosty
Den konání: 03. 05. 2021
Přítomni:

Ing. Pavel Myslivec, Zuzana Pistovčáková, MBA, Ing. Drahomíra Robenková, Ing.

Pavel Merta, Petr Martinek
Omluven:

Usnesení
RO schvaluje:
➢ Úpravu terénu pozemku parc. č. 704 odtěžením části zeminy a srovnáním pozemku pro
umožnění pokládky betonových panelů za účelem příjezdu k soukromým pozemkům.
➢ Objednávku pro nákup nákladní elektrické tříkolky za 65 000,- Kč bez DPH.
➢ Objednávku bezpečnostní kamery na hřiště.
➢ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/014/FUN/210114 název zakázky ,,Přístavba a
stavební úpravy OÚ v Markvartovicích“ uzavřené mezi smluvními stranami:
Objednatel: Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ:
00300411, DIČ: CZ00300411 a Zhotovitel: ASA Expetr a.s., Lešetínská 626/24, 719 00
Ostrava, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891, zastoupená Ing.
Pavlem Srkalem, technickým ředitelem.
➢ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ,,Chodník včetně přechodu pro chodce na ul.
Šilheřovická, Markvartovice.“
➢ Schvaluje objednávku pojízdných a stacionárních policových regálů do archívu u firmy
REGALSYSTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín, IČO: 34144994 za celkovou
cenu 89 775,- Kč bez DPH.
➢ Úprava Řádu veřejného pohřebiště Markvartovice o zřízení hrobového místa pro dvoj
hroby.
➢ Doplnění osvětlení na ulici Okružní.
➢ Vyřazení čtyř Interaktivních tabulí a jejich příslušenství z důvodu jejich opotřebování,
nefunkčnosti, zničení a povoluje jejich likvidaci.
➢ Objednávku reklamy Obce Markvartovice na hřišti.
➢ Návrh k vyřazení DHM a DDHM.
➢ Cenovou nabídku na opravu a doplnění profesionální světelné výzdoby.
➢ Rozpočtové opatření č. 4.
RO neschvaluje:
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➢ Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 588/4.
➢ Umístění posezení na chodníku před Hospůdkou Na Návsi.
RO bere na vědomí:
➢ Informace ohledně možného pronájmu prostor v nemovitosti č.p. 524.
➢ Informace o navýšení pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
havarijního pojištění.
➢ Informace ohledně odpočívadla v parčíku za hřbitovem.
➢ Informace o navýšení počtu odpadkových košů v obci.
➢ Informace ohledně rozhledny a křížové cesty.
➢ Informace k žádosti paní Janštové o připojení pozemku parc. č. 1340/12
k inženýrským sítím.

Zapsala a zpracovala:
Zuzana Pistovčáková, MBA
místostarostka

Ověřil: Ing. Pavel Merta

Ing. Pavel Myslivec
starosta obce
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