Ze schůzí Rady obce
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:







Leden 2019
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi: Česká
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obec Markvartovice (osvětlení
přechodu Na Hřibovci)
Schválením spolufinancování obce při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3.
výzva“ VARIANTU 1: částku ve výši 5 000,- Kč/ dílčí projekt konečného uživatele
Objednávkou sněhových přehrad na KD Markvartovice
Zajištěním výkonu autorského dozoru a technického dozoru stavby „Atletická dráha – sportoviště
Markvartovice“
Dodatkem č. 1/2019 ke smlouvě o dodávce vodu z vodovodu uzavřené mezi: SmVaK Ostrava a.s., a
Obec Markvartovice
Cenou stočného s účinností od prvního odečtu provedeného v r. 2019
Dohodou o vyúčtování za úkony Urbanistického střediska Ostrava s.r.o. ke změně č. 2 Územního plánu
Dohodou o zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1241/2
Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022088/ VB002 uzavřenou mezi: Obec
Markvartovice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Zajištěním osvětlení autobusové zastávky Za Chodníky
Tématem fotosoutěže pro rok 2019 „Jak trávím volný čas v naší obci - můj koníček“
Odpisovým plánem ZŠ Markvartovice na rok 2019
Plánem odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Markvartovice na rok 2018 a 2019
Smlouvou o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi: Obec Markvartovice a GasNet, s.r.o.








Prosinec 2018
Vybudováním zpevněné komunikace k nemovitosti č.p. 125
Rozpočtovým opatřením č. 8
Žádostí ředitelky MŠ Markvartovice o povolení k nákupu notebooku, malé tiskárny a DVD přehrávače
Dodatkem ke smlouvě na akci „Vybudování splaškové kanalizace Na Panském – Markvartovice“
Novým ceníkem pronájmů
Navýšením finančních darů obyvatelstvu pro rok 2019


























Listopad 2018
Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území obce
Markvartovice městskou hromadnou dopravou společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
Rozpočtovým opatřením č. 6
Dotacemi pro spolky z rozpočtu obce Markvartovice v roce 2019
Návrhem rozpočtu obce Markvartovice pro rok 2019 a Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok
2020 – 2021
Zřízením komise sportovní, komise kulturní, komise pro životní prostředí, SPOZ
Schválením předsedů komisí rady
Cenovou nabídkou ČEZ Energetické služby, s.r.o., na přeložení vedení a svítidel na nové sloupy
Informacemi o opravě hasičské nádrže
Informacemi o vysazení stromu svobody u Kaple Nejsvětější Trojice
Výběrovým řízením na zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce a přístavba MŠ
Markvartovice“
Říjen 2018
Navýšením velkoobjemového a nebezpečného odpadu na 3x ročně
Navýšením svozu plastů na 16x ročně




































Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IP-12-8022088/VB002 (zemní přípojka NN) mezi:
Obec Markvartovice a ČEZ Distribuce, a.s.
Žádostí o vypracování znaleckého posudku a závazkem k úhradě jeho ceny v plné výši max.
do 6 000,- Kč
Druhou popelnicí pro p. XXXXXXX, ze zdravotních důvodů
Návrhem odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Září 2018
Navýšením rozpočtu za opravu střechy KD
Uzavřením Smlouvy o změně č. 2 Územního plánu mezi Urbanistickým střediskem a Obcí
Markvartovice, kdy plátcem bude žadatel o změnu ÚP
Rozpočtovým opatření č. 5
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi: Obec Markvartovice a sport cité + s.r.o., (provedení díla – stavby
„Atletická dráha – sportoviště Markvartovice)“
Nabídkou společnosti Éter (kontakty obce do tištěného telefonního seznamu)
Odložením opravy části místní komunikace „Šilheřovická“
Žádostí p. XX o převedení pozemku na obec - darem
Žádostí občanů o pořízení změny č. 2 Územního plánu
Výběrem nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky „SSZ přechod pro chodce Markvartovice“
Smlouvou o zřízení služebnosti uzavřenou mezi: Česká telekomunikační infrastruktura a Obec
Markvartovice
Účastí starosty na stáži pro starosty v Táboře
Uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s městem Hlučín o výkonu přenesené působnosti v oblasti
projednávání přestupků
Uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s městem Hlučín o výkonu přenesené působnosti o sociálně-právní
ochraně dětí
Účastí člena JSDH Markvartovice jako zástupce sboru pro účast na slavnostním ceremoniálu
v Parlamentu ČR
Žádostí o solidární sbírku pro zadluženou obec Prameny
Žádostí o odstranění sloupu
Účastí starosty na dožínkách v gmině Stare Koz´le
Srpen 2018
Smlouvou v oblasti zajištění komplexní projektové přípravy, zajištění administrace a udržitelnosti
projektu č. 56/2018 uzavřenou mezi: Obec Markvartovice a Euro Grant Investment (zajištění dotačního
mamagementu na atletickou dráhu)
Uzavřením Příkazní smlouvy (příprava a zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele na
akci „SSZ přechod pro chodce Markvartovice)
Pronájmem sálu Obecního úřadu výhradně k účelu lekcí zumby a jógy
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128014619/4 Markvartovice
Smlouvou o poskytování služeb nebo prací uzavřenou mezi: Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje a obec Markvartovice
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice a Moravskoslezský kraj (kotlíkové
dotace)
Opravou dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 45/1, 45/3, 42/2, 41/1
Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku OP 12_18 uzavřenou mezi: Nadace ČEZ a Obec
Markvartovice (Oranžový přechod)
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-128015014/1
Nabídkou společnosti CODEXIS k zakoupení komplexního systému Monitor ochrany osobních údajů a
Otázky a odpovědi ke GDPR







Žádostí občana o pořízení změny Územního plánu
Přehledem občanů obce Markvartovice, kteří byli klienty charitní pečovatelské služby v 1. pololetí roku
2018
Červenec 2018
Příkazní smlouvou uzavřenou mezi: recte consulting s.r.o., a Obec Markvartovice
Výsledky výběrového řízení na akci Vybudování splaškové kanalizace Na Panském – Markvartovice












Červen 2018
Smlouvou o bezúplatném převodu majetku mezi: Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje a Obec Markvartovice
Výběrovým řízením pro zakázku Prodloužení vodovodního řádu – ul. Dlouhá
Smlouvou o dílo k realizaci stavby „Prodloužení vodovodního řádu na ul. Dlouhá, Markvartovice“
Smlouvou o zřízení služebnosti uzavřenou mezi: Česká telekomunikační
infrastruktura a Obec Markvartovice
Smlouvou o umístění a realizaci části stavby cizího vlastníka
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Výsledky výběrového řízením na stavební práce „Atletická dráha – sportoviště Markvartovice“
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojky na splaškovku
Žádostí o odkup části pozemku v majetku obce
Žádostí o odkoupení pasu travní plochy na ulici Dlouhá













Květen 2018
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojky na splaškovku
Příkazní smlouvou pro výkon Pověřence (GDPR)
Smlouvou o poskytování hostingových služeb
Smlouvu o podmínkách pro provedení stavby
Účetní závěrkou Mateřské školy Markvartovice za rok 2017
Rozdělením výsledku hospodaření Mateřské školy Markvartovice za rok 2017
Účetní závěrkou Základní školy Markvartovice za rok 2017
Rozdělením zlepšeného hospodaření za rok 2017 do fondů
Směrnicí č. 4/2013 k vedení pokladny
Opravou střechy na kulturním domě
Účetní závěrkou za rok 2017 a celoročním hospodařením za rok 2017









Duben 2018
Účastí žáků základní školy v projektu Gratis Tibi
Schválením firmy RECTE.CZ, s.r.o., na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce malého rozsahu
„Splašková kanalizace – Na Panském“
Úpravou krajnice komunikace Dlouhá mezi obrubníkem a plotem
Smlouvou o dílo – posouzení GDPR COMPLIANCE
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojky na splaškovku
Smlouvu o zřízení věcného břemene na zemní přípojku na ul. Dlouhá
Situaci ohledně parkování na ulici Dlouhá








Březen 2018
Cenovou nabídkou na zhotovení nábytku do požární zbrojnice
Žádostí o sponzorský dar pro Hasičské soustředění mladých hasičů
Příkazní smlouvou „Energetické úspory Základní školy v Markvartovicích“
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Darovací smlouvou (dar kamenného kříže)
Nabídkou mobilních aplikací pro mobilní telefony








































Únor 2018
Výroční zprávou za rok 2017
Žádostí o finanční příspěvek na studium třetího věku
Žádostí o kontejner na plasty
Spoluprácí s gminou Bierava
Výběrem zahradní sekačky pro údržbu hřiště
Cenovým oznámením – předávání splaškových vod Ludgeřovicím
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice mezi smluvními stranami: Obec
Markvartovice a Moravskoslezský kraj – kotlíkové dotace
Doplacením odměn členům volební komise, kteří pracovali v obou kolech prezidentské volby z rozpočtu
obce
Přihláškou pro JSDH Markvartovice k účasti na akci Hasičská fontána, která se bude konat 2.6.2018
v Praze
Napojením areálu ČSCH na veřejnou část splaškové kanalizace přes obecní pozemek p.č. 1240/1
Žádostí SDH o zakoupení 2 ks putovních pohárů pro denní soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce
Monitorovací zprávou za rok 2017 o plnění obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb a
souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017“ bez připomínek
oceněním dárce krve
Leden 2018
Příspěvkem do tombol na ples Hlučínska a Farní ples
Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8013063/1, Markvartovice, Písečná, mezi:
Obec Markvartovice ČEZ Distribuce, a.s
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za
veřejné služby a o organizačním zajištění dopravní obslužnosti uzavřený mezi: Obec Markvartovice a
ARRIVA MORAVA a.s.
Cenovým návrh Marius Pedersen a.s. pro rok 2018 za zajišťování provozu shromažďování, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018
Smlouvou č. CVF 008/018 uzavřenou mezi: VECOM zdvihací zařízení s.r.o., Obec Markvartovice,
předmět smlouvy: dodávka a instalace roštové venkovní rampu u vstupu do Obecního úřadu
Povolení nákupu televizoru pro ZŠ
Cenou stočného pro rok 2018 ve výši 34,- Kč + 15%DPH
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IE-128005125/02 „Markvartovice, ul. Na Kopci + okolí, Vnn/Knn uzavřenou mezi smluvními stranami:
Obec Markvartovice ČEZ Distribuce, a.s
Příkazní smlouvou uzavřenou mezi: Obec Markvartovice, JK Grant s.r.o předmět smlouvy je projekt na
akci „Obnova kříže v obci Markvartovice“
Seznamem hmotného majetku k vyřazení
Žádostí mažoretek z Hlučína o finanční příspěvek
Informací o stavu dubu u kaple po provedené tahové zkoušce
Objednávkou 2 ks map leteckého snímkování obce. Dodavatel: JAS AIR CZ. s.r.o., Objednatel: Obec
Markvartovice
Prosinec 2017
Darovacími smlouvami o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč, uzavřenými mezi Obcí Markvartovice a
vlastníky připojených nemovitostí na veřejnou část splaškové kanalizace
Odpisovým plánem ZŠ Markvartovice na rok 2018
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Elektrowin
Uzavřením Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
uzavřenou mezi: Obec Markvartovice a ČEZ Distribuce, a.s.
Přijmutím bezúplatného plnění dle smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Sdružením obcí
Hlučínska a obcí Markvartovice a smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Sdružením obcí



























Hlučínska a obcí Markvartovice, na základě které Sdružení obcí Hlučínska od 1.1.2018 bezúplatně
převádí ze svého majetku soubor movitých věcí do majetku obce Markvartovice
Prodloužením platnosti Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko
2014-2017 dle předložené přílohy
Listopad 2017
Projektovou dokumentaci „Atletická dráha – sportoviště Markvartovice“
Cenovou nabídkou ASA expert a.s. – Zajištění Energetického managmentu pro akci „Energetické úspory
ZŠ v Markvartovicích“
Záměrem prodat části pozemků ve vlastnictví obce a to: pozemek p.č. 999/5 o výměře 11 m2 a p.č.
1108/3o výměře 26 m2 v katastrálním území Markvartovice zapsaném na LV č 727
Návrhem rozpočtu Mateřské školy Markvartovice, příspěvkové organizace a Návrhem Střednědobého
výhledu rozpočtu na období let 2019 – 2020
Návrhem rozpočtu Základní školy Markvartovice, příspěvkové organizace a Návrhem Střednědobého
výhledu rozpočtu na období let 2019 – 2020
Rozpočtovým opatřením č. 6
Požadavky zákona 14/2017
informacemi o změnách v odměňování zastupitelstev
Návrhem rozpočtu obce na rok 2018 a Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2020
Říjen 2017
Nájemní smlouvou o pronájmu části pozemku p. č. 75
Objednávkou týdenního stolního kalendáře obce Markvartovice pro rok 2018 jako prezentaci obce, jeden
kalendář na rodinný dům
Smlouvami o zřízení věcného břemene uzavřenými mezi Obcí Markvartovice a ČEZ Distribuce
Darovacími smlouvami o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč, uzavřenými mezi Obcí Markvartovice a
vlastníky připojených nemovitostí na veřejnou část splaškové kanalizace
Informacemi ke změnám v zákoně o střetu zájmů
Rozpočtovým opatřením č. 5
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (kotlíkové dotace) mezi smluvními
stranami Obec Markvartovice a Moravskoslezský kraj
Objednávkou posudku pro likvidaci jmelí na staré lipové aleji
Přehledem občanů – klientů charitní pečovatelské služby za 3. čtvrtletí
Cenovou nabídkou za opravy místních komunikací Přátelská, Šilheřovická
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za
veřejné služby a o organizačním zajištění dopravní obslužnosti uzavřený mezi Obcí Markvartovice a
ARRIVA MORAVA a.s
Smlouvou o dílo SOD Č. 2017/64 „Střecha – tělocvična“ uzavřenou mezi smluvními stranami Obec
Markvartovice a KP REVITAL



Záměrem obce schválit
obce



Informacemi









rozpočet pro rok 2018 na prosincovém zasedání zastupitelstva

o fotosoutěži 2018

Září 2017
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě
Smlouvou o zřízení místa zpětného odběru baterií nebo akumulátorů
Darovacími smlouvami o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč, za napojení na veřejnou část splaškové
kanalizace
Výběrovým řízením na zakázku „Osvětlení ul. Sportovní, Nad Hřištěm“
Smlouvou o dílo „Oprava MK Dlouhá“
Smlouvou o dílo „Sadové úpravy obce Markvartovice“






































Nabídkou mobilního rozhlasu
Navýšením počtu zaměstnanců obce – pracovní četa o jednoho zaměstnance
Smlouvou č. 493170417 o dodávce doplňku Monitor Obecní samospráva k programovému vybavení
CODEXIS ONLINE a jeho aktualizaci
Výběrovým řízením na zakázku „Oprava MK Dlouhá „
Výběrovým řízením na zakázku „Sadové úpravy obce Markvartovice“
Obec darovala 16 ks mažoretkovských kostýmů ZŠ Markvartovice za účelem zápůjček, pro kroužek
mažoretek na soutěže a pro reprezentaci obce
Žádostí o zrušení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 75
Žádostí o pronájem části pozemku p. č. 75
Závěrečnou zprávou o provedeném auditu Ministerstva financí s názvem Splašková kanalizace obce
Markvartovice – II. fáze
Informacemi o připravovaných změnách v ochraně osobních údajů GDPR
Srpen 2017
Darovacími smlouvami o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč za napojení na veřejnou část splaškové
kanalizace
Nákupem nového programu pro spisovou službu
Renovací autobusové zastávky Na Hřibovci
Výměnou střešní krytiny na škole v rámci probíhajících prací na akci Energetické úspory ZŠ
Markvartovice
Přehledem kulturních akcí připravovaných na rok 2018
Povolením nákupu nových koberců na sekretariát školy, do 1. třídy a školní družiny a jídelny, velkého
státního znaku a cedule „ZÁKLADNÍ ŠKOLA“ na fasádu, videotelefonu k dálkovému otevírání
vchodových dveří, zakoupení nového služebního dvousimkového mobilního telefonu pro ředitelku ZŠ
Markvartovice a o povolení opravy elektronického informačního systému
Smlouvou na zajištění projekční a inženýrské činnosti, projektové dokumentace pro územní řízení,
projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci „Dostavba splaškové kanalizace v obci
Markvartovice“ Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rozpočtovým opatření č. 3
Přehledem občanů, kteří byli klienty charitní pečovatelské služby ve 2. čtvrtletí 2017
Projektem na úpravu břehů Ludgeřovického potoka
Červenec 2017
Darovacími smlouvami o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč, za napojení na veřejnou
část splaškové kanalizace
Objednávkou reklamních předmětů
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na
zemní kabelovou přípojku
Nabídkou zvýhodněných cen ČEZ
Výběrovým řízením na autorský dozor na akci „Energetické úspory ZŠ Markvartovice“
Příkazní smlouvou č. 140/10/2017/DOL/170620, název akce „Energetické úspory Základní školy
v Markvartovicích“
Výběrovým řízením na technický dozor na akci „Energetické úspory ZŠ Markvartovice
Příkazní smlouvou č. 141/10/2017/DOL/170620, název akce „Energetické úspory Základní školy
v Markvartovicích“
Nabídkou ředitele firmy JTA, holding s.r.o. o svozu nepotřebných funkčních výrobků
Výběrovým řízením na akci Silnice III/4697 Markvartovice – průtah, výměna obrubníků a ul. Vpustí
Smlouvou o dílo č. 03/2017 Silnice III/4697 Markvartovice – průtah, výměna obrubníků a ul. vpustí (km
3, 313 20 – 3, 478 20)
Červen 2017






































Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017 „Víceúčelový areál v Markvartovicích – workaut,
pumptrack, fitnes stroje, mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice a Workout Club Parks s.r.o.
Spisovým a skartačním řádem Obecního úřadu Markvartovice
Smlouvou o odvádění odpadních vod kanalizací mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice a
odběratelem
Zněním Darovací smlouvy – příspěvky občanům za napojení na veřejnou část splaškové kanalizace do
konce roku 2017
Reklamačním řádem (odvádění odpadních vod kanalizací)
Obchodními podmínkami pro odvádění odpadních vod kanalizací
Smlouvou o dílo č. 2017/20 – uzavřenou mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice a KP
REVITAL s.r.o.
Návrhem ocenění dárce krve za 120 bezplatných odběrů
Žádostí mažoretek o finanční příspěvek na zakoupení kostýmů
Květen 2017
Účetní závěrkou ZŠ Markvartovice za rok 2016
Rozdělením výsledku hospodaření za rok 2016 ZŠ Markvartovice
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o povolení k využití investičního fondu k zakoupení přístroje 4
IMAGE – zobrazovač
Cenou za vypracování projektové dokumentace pro umístění stavby světelné signalizace a zpracování
položkového rozpočtu a výkazu výměr firmou CROSS Zlín, a.s.
Plánem odpisů příspěvkové organizace Mateřská škola Markvartovice na rok 2017
Účetním odpisovým plánem obce Markvartovice za období od 01/2017 do 12/2017
Předávacím protokolem k SIM kartě – dohoda o provozování (zápůjčka) uzavřenou mezi smluvními
stranami: FIEDLER AMS s.r.o. a Obec Markvartovice
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice uzavřenou mezi:
Obec Markvartovice a Moravskoslezský krajem
Účetní závěrkou Mateřské školy Markvartovice za rok 2016
Rozdělením výsledku hospodaření za rok 2016 Mateřské školy Markvartovice
Informacemi o zápisu dětí do I. ročníku ZŠ Markvartovice
Provozem MŠ Markvartovice o letních prázdninách
Investičními a neinvestičními potřebami, záměry a plány ZŠ Markvartovice
Rozpočtovým opatřením č. 1
Smlouvou o poskytování údajů uzavřenou mezi smluvními stranami: Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., 28. a Obec Markvartovice
Žádostí SDH o finanční příspěvek
Žádostí o úpravu podmínek prodeje pozemku Na Panském
Duben 2017
Smlouvou o dílo č. 2/2017 „ Víceúčelový areál v Markvartovicích – workout, pumptrack, fitnes stroje“
uzavřenou mezi Obec a WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.,
Podáním žádosti o dotaci na ozdravné pobyty pro děti do 6 let věku na MS
Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.11.2006 o pronájmu 16 reklamních panelů mezi
smluvními stranami: Obec Markvartovice a SK Markvartovice, z.s
Smlouvou o výpůjčce nemovitého majetku uzavřenou mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice a
SK Markvartovice, z.s.
Určením konečného termínu pro napojení obyvatel na veřejnou část splaškové kanalizace do 30. 6. 2018.
Občanům, kteří svou nemovitost napojí do 31. 12. 2017 bude poskytnut motivační příspěvek ve výši
5 000,- Kč
Uzavřením Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné
služby a o organizačním zajištění dopravní obslužnosti mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice a
ARRIVA MORAVA a.s





































Uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. (IP-12-8020146/VB002) mezi: Obec Markvartovice a ČEZ Distribuce, a.s
Objednávkou reklamních předmětů
Dohodu o odvádění a čištění, případně zneškodňování odkanalizované vody uzavřenou mezi: Obec
Markvartovice a Obec Ludgeřovice
Položkovým rozpočtem sadových úprav firmy Lampart a Mec zahradní a krajinná tvorba
Smlouvou o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Markvartovice pro školní rok
2017/2018
Březen 2017
Smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami: Ostravské vodovody a kanalizace a.s. Obec
Markvartovice
Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi: Obec Markvartovice a ČEZ Distribuce, a.s,
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu
provést stavbu č. IV-12-8013063-3
Dohodou o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č. OP/02/n/2017/EM
uzavřenou mezi: Moravskoslezský kraj a Obec Markvartovice
Poskytnutím souhlasu s realizací projektu „ Personální podpora a rozvoj pedagogů v MŠ Markvartovice
Textem zadávacího řízení ke zhotovení projektové dokumentace na „Víceúčelový areál v obci
Markvartovice , workout, pumptrack, fitness stroje
Vybudováním obecního urnového hrobu
Návrhem rozpočtu na rok 2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2019
Dohodou o vytvoření školského obvodu uzavřenou mezi: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, 747
14 Ludgeřovice a Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice a doporučuje ke
schválení Zastupitelstvu obce
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/09/2016/AS/160621 uzavřené mezi smluvními stranami: Obec
Markvartovice a ASA expert a.s
Příkazní smlouvou č. 51/04/2017/DOL/170313 „Energetické úspory ZŠ v Markvartovicích“uzavřenou
mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice a ASA
Výběrem vítězného uchazeče ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Víceúčelový areál v
Markvartovicích – workout, pumptrack, fitnes stroje
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-8013477/1 mezi stranami: Obec Markvartovice a ČEZ Distribuce, a.s.
Nabídkou rozpočtu za čištění potoka v Markvartovicích v úseku od zatrubněné části na ulici Luční k
můstku na ulici Dlouhá firmy STAVBY Škrobánek s.r.o.,
Výběrem firmy - Lampart a Mec – zahradní a krajinná tvorba pro zpracování projektové dokumentace
na úpravu parčíku
Žádostí občana o zahrnutí a vybudování splaškové kanalizace ve 3. etapě v nedořešené lokalitě v k.ú.
Markvartovice a žádostí o souhlas s převzetím budoucí komunikace do majetku obce Markvartovice
Únor 2017
Dotacemi pro spolky do 50 000,- Kč
Smlouvami o poskytnutí dotace do 50 000,- Kč
Darovacími smlouvami o poskytnutí daru do 20 000,- Kč
Čištěním komunikace Šilheřovická
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvou o právu provést stavbu – ul. Dlouhá
Výroční zprávou za rok 2016
Smlouvou o dílo na výkon funkce projektového managera a investičního dozoru projektu „Splašková
kanalizace obce Markvartovice 3 etapa“
Monitoringem Komunitního plánování Hlučínska za rok 2016
Smlouvou o vykonání přezkoumání hospodaření obce





Inventarizací
Odpisovým plánem ZŠ Markvartovice na rok 2017
Smlouvou o dílo – stavební úprava účelové veřejně přístupné komunikace – cyklostezka



Monitoringem průjezdů vozidel v obci










Leden 2017
Otevíráním obálek na nabídku Služby projektového manažera a investičního dozoru projektu „Splašková
kanalizace obce Markvartovice 3. etapa
Příspěvkem pro občany za včasné připojení na veřejnou část splaškové kanalizace
Čištěním zatrubněné části Ludgeřovického potoka
Fotografickou soutěží pro občany za účelem vydat kalendář Obce Markvartovice 2018
Smlouvou o dílo na zajištění nestability břehů Ludgeřovického potoka v úseku Na Výsluní a Dlouhá
Rozpočtovým opatřením č. 9
Výběrem firmy pro zadání projektu na dokumentaci cyklostezky
Nákupem knih „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“
Smlouvami o dílo na zajištění kulturního programu na I. pololetí roku 2017








Prosinec 2016
Návrhem k činnosti sportovní komise
Smlouvou o smlouvě budoucí
Žádostí ředitelky MŠ Markvartovice o povolení nákupu
Plánem inventur
Dohodou a umístěním stavby v ochranném pásmu vodního díla
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o zakoupení výdejního terminálu do školní jídelny











Listopad 2016
Přílohou č. 1 ke Směrnici č. 6 k rozpočtovému hospodaření
Žádostí o zřízení workoutového hřiště
Dohoda o umístění části kanalizace
Rozpočtovou změnou č. 7
Zprávami nezávislého auditora o výsledcích veřejnoprávní ch kontrol
Žádostmi o prodej pozemků Na Panském
Jmenováním inventarizační komise
Žádostí ředitelky ŽŠ Markvartovice
Výzvou SOH
















Říjen 2016
Žádostí o úpravu Podmínek prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v Markvartovicích v
lokalitě Na Panském
Smlouva o spolupráci v komunitním plánování
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice
Smlouvou o zřízení věcného břemene
Rozpočtovou změnou č. 6
Dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice
Přehledem klientů Charity Hlučín z obce Markvartovice
Smlouvou o provedení finanční kontroly příspěvkových organizací
Objednávkou dárkových reklamních předmětů
Jednacím řádem Rady obce
Návrhem ocenění pro dárce krve za 40 bezpříspěvkových odběrů
Schválením vzdělávacího zájezd pro starosty Hlučínska do Slovenské republiky











Retardéry na ulici Dlouhá
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o povolení k zakoupení dataprojektoru
ARRIVA MORAVA a.s.
Doporučením k eliminaci jmelí
Žádostí o vyjádření k čerpání finanční rezervy pro organizaci RIDERA BOHEMIA a.s.
Souhlasem s trasou kanalizace v rámci stavby splaškové kanalizace na parcelách ve vlastnictví obce
Dotazem na možnost darování části pozemku pro rozšíření místní komunikace
Kronikou obce Markvartovice
Smlouvou o úhradě dotace na Kotlíkové dotace






Září 2016
Oceněním dárce krve za 80 bezpříspěvkových odběrů
Záměrem prodat nemovitost ve vlastnictví obce
Smlouvou o dílo s firmou ASA expert na vypracování projektové dokumentace pro akci „Zateplení ZŠ
Markvartovice‟
Žádostmi o koupi pozemků Na Panském
Přípravou na III. etapu výstavby splaškové kanalizace
Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Splašková kanalizace
Rozpočtovým opatřením č. 5






Červenec – Srpen 2016
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Problémy s dešťovou kanalizací na ulici Jabloňová
Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Splašková kanalizace







Červen 2016
Účetní závěrkou za rok 2015 a celoročním hospodařením
Žádostmi ředitelek příspěvkových organizací
Žádostmi spolků a občanů
Pozváním z družební obce Bierawa
Reprezentací dorostenek na mistrovství ČR v požárním sportu dorostenek














Květen 2016
Účetní závěrkou a rozdělením výsledku hospodaření Základní školy Markvartovice a Mateřské školy
Markvartovice
Smlouvou o technické zajištění akce Odpust 2016
Smlouvami o realizaci kulturního programu na akci Odpust 2016
Smlouvou o dílo „Rekonstrukce místní komunikace U Cihelny v Hlučíně‟
Organizačním řádem Obecního úřadu
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
Rozpočtovou změnou č. 3
Smlouvou o dílo
Profesními zkouškami zaměstnanců technických služeb







Duben 2016
Objednávkou na zpracování průběžných monitorovacích zpráv u projektu Sanace sesuvu Na Výsluní
Finanční spoluúčastí na opravě místní komunikace U Cihelny v Hlučíně – Markvartovicích
Smlouvou o zřízení věcného břemene
Objednávkou výstavby dřevěného přístřešku u Kaple Nejsvětější Trojice
Rozpočtovým opatřením č. 1






Objednávkou dvou posezení na cyklostezky
Smlouvou o dílo o zřízení obecního kamerového systému













Březen 2016
Smlouvou o realizaci kulturního programu
Stanovením ceny za pronájem obecního pozemku
Odpisovými plány ZŠ, MŠ, OÚ
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o povolení k vyřazení PC sestavy, dřevěné prolézačky,
umělohmotného paravánu se zvířátky a paravánů s počítadly
Informacemi ředitelky ZŠ Markvartovice o zápisu žáků do 1. ročníku základní školy
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice pro spolky a sdružení do 50 000 Kč
Povolením vodovodní přípojky z obecní komunikace
Smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Cenovou nabídkou firmy ASA expert na Dotační management – „Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2016‟ a PD pro stavební povolení na akci „Energetické úspory ZŠ
v Markvartovicích‟
Dohodou o poskytnutí slevyO2
Obecním zpravodajem
Projednáním rozpočtu obce Markvartovice pro rok 2016
Schválením nájemní smlouvy – pronájem části obecního pozemku
Zamítnutím nabídky na změny webových stránek obce
Schválením veřejnoprávní smlouvy s městem Hlučín o zajištění služeb Městské policie Hlučín
Možností prodloužení ulice Písečná
Informacemi k pojištění zaměstnanců obce
Vyřazením nefunkčního hmotného majetku
Informacemi o provozu mateřské školy o letních prázdninách
Změnou podmínek pro hlášení místního rozhlasu








Únor 2016
Záměrem pronajmout pozemek ve vlastnictví obce
Inventarizací za rok 2015
Schválením žádosti o dotaci z rozpočtu obce Markvartovice pro rok 2016 pro SONS ČR
Schválením monitoringu Komunitního plánování Hlučínska za rok 2015
Zamítnutím nabídky bezplatné analýzy energií v domácnostech – podomní prodej
Schválením nákupu notebooku pro potřeby obecního úřadu a zastupitelů















Leden 2016
Návrhem ocenění dárce krve za 160 bezpříspěvkových odběrů finančním darem
Návrhem finanční částky na nákup věcných cen na Bál Hlučínska a Farní ples pro reprezentaci obce
Projektem na rozšíření ulice Dlouhá
Návrhy na zajištění sběru papíru z domácností
Pojištěním členů JSDH
Žádostí o stánkový prodej
Projektem „Senioři komunikují 2016‟
Výroční zprávou za rok 2015
Příspěvky SOMH na rok 2016
Příspěvky SOH na rok 2016
Schvalováním dotací z rozpočtu obce Markvartovice pro rok 2016 spolkům do výše 50 000 Kč
Sběrem a svozem biologicky rozložitelných odpadů z domácností
Pověřením místostarostky jednat jménem právnické osoby



Prosinec 2015
Výběrem pamětní desky za I. etapu stavby splašková kanalizace





















































Povolením nákupu plachty na plochu víceúčelového hřiště pro vytvoření lední plochy pro bruslení
Uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu
Objednávkou světelné výzdoby (šneky) na 3 sloupy a světelných řetězů na výzdobu obce
Udělením odměny ředitelce ZŠ Markvartovice
Vyřazením poškozené prolézačky ze školní družiny
Povolením nákupu modulu školního zvonění ke stávající ústředně, uzamykatelné skříně do druhého
oddělení školní družiny, tří šestihranných stolů do školní družiny, chladničky se skleněnými dveřmi do
školní jídelny a dvou kusů termosů s nerezovým kohoutkem
Uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu
Zapojením obce do dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji spolufinancováním
výměny kotlů částkou 5 000,- Kč
Výběrem firmy pro vyhotovení projektové dokumentace „Energetické úspory ZŠ Markvartovice‟
Informacemi o dotaci na sakrální stavbu, která se nenachází na pozemku obce
Výběrem firmy pro výměnu plynových kotlů v MŠ Markvartovice
Jmenováním členů inventarizační komise
Žádostí o dotaci na činnost Charity Hlučín na 4. čtvrtletí roku 2015
Napojením plynové přípojky na plynovod PE-80 dimenze 40 z parcely č. 1872/3 v k.ú. Markvartovice
(Cihelna)
Odměnou pro ředitelku MŠ Markvartovice
Smlouvou o dílo č. PD 188/13/2015/NAV/151130 uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Rozpočtovou změnou č. 4
Zprávou nezávislého auditora o výsledcích veřejnosprávní kontroly určenou pro zřizovatele Mateřské
školy Markvartovice a Základní školy Markvartovice
Informacemi místostarostky o problémech s dešťovou kanalizací na ulici Lipová
Informacemi místostarostky o nutnosti úpravy břehů a koryta Ludgeřovického potoka
Smlouvou o poskytnutí pracovně lékařských služeb
Umístěním holčičky v zařízení dětské rehabilitace v Hlučíně
Rozpočtovou změnou č. 5

Listopad 2015
Změnou propachtovatele a uzavřením Smlouvy o zemědělském pachtu uzavřenou dle § 2345 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění
Oceněním hluboce lidského postoje 4 dárců za 80 bezpříspěvkových odběrů krve finančním darem
Nákupem překážek pro požární sport
Žádostí ZO ČZS o povolení Mikulášské zábavy
Objednávkou reklamních předmětů s vánoční tématikou pro reprezentaci obce
Povolením nákupu 2 ks počítačů včetně monitoru, tiskárny, fotoaparátu a vysavače pro MŠ
Markvartovice
Povolením k zakoupení nového bojleru do tělocvičny ZŠ Markvartovice
Příplatkem za vedení pro ředitelku ZŠ dle §124 zákona 262/2006 Sb.
Žádostí neziskové organizace Strom života z Nového Jičína
Záměrem obce – koupě pozemku p. č. 693/2 – ostatní komunikace o výměře 593m2
Vyřazením mobilního telefonu Nokia Lumia 730 Dual
Rozpočtovou změnou č. 3
Říjen 2015
Výsledky inklinometrického měření na ulici Dlouhá a doporučením firmy K-GEO s.r.o.
Smlouvou o spolupráci „UMOVA PARTNERSKA‟ s gminou Bierava – PL, která bude podepsaná
11.11.2015 v Bieravě
Smlouvou o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje, která je určena především na výdaje na
odbornou přípravu členů jednotky SDH






























Návrhem rozpočtu za čištění Ludgeřovického potoka na Hřibovci
Nutností úpravy místní komunikace p.č. 1829
Seznamem hmotného majetku k vyřazení
Žádostí o dotaci Charity Hlučín na 3. čtvrtletí roku 2015
Návrhem na převedení pozemku p.č. 693/2 na obec
Návrhem na úpravu nezpevněné části obecního pozemku 221/1 před p.č. 472 na ul. U Potoka
Peticí obyvatel ul. Jabloňová
Návrhem znění veřejnoprávní smlouvy ohledně zabezpečování pořádku a plnění dalších úkolů na území
obce Městskou policií Hlučín
Září 2015
Úpravu ceníku víceúčelového hřiště pro seniory od 60 let za cenu 50 Kč za hodinu
Proplacením faktury v hodnotě 1 000 Kč za nákup smuteční kytice
Objednávkou novoročenek
Uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami:
Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice a ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Nákupem nového PC na sekretariát školy
Cenovou nabídkou na ověření stavu monitorovacích sond na ulici Dlouhá
Cenovou nabídkou na opravu zábradlí cyklostezky Dlouhá
Informacemi ohledně renovace sakrální památky
Objednávkou nového státního znaku do Kulturního domu
Úpravou okolí pomníku u kaple a výsadbu nových rostlin s realizací jaro 2016
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o vyřazení notebooku a PC sestavy pro morální zastaralost
Uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice,
Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČO: 00300411, DIČ: CZ00300411, zastoupená Ing. Pavlem
Myslivcem – starostou obce a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, IČO:
27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupená Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje
PZ-Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever
Změnovými listy ke stavbě Splašková kanalizace obce Markvartovice
Informacemi o pracovní cestě starostů Hlučínska do Norska
Srpen 2015
Nabídkou inzerce v Opavském a Hlučínském deníku
Návrhem na uzavření dohody o zpracování osobních údajů z obecního kamerového dohlížecího systému
uzavřenou mezi: Českou republikou – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Ostrava –
Moravská Ostrava a Přívoz a Obcí Markvartovice









Červenec 2015
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu
provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Markvartovice a ČEZ DISTRIBUCE
Žádostí o příspěvek na zřízení mateřského centra
Opravou zábradlí na cyklostezce
Vyúčtováním Charity Hlučín za 2. čtvrtletí roku 2015
Schválením nákupu ochranných nápojů pro úředníky OÚ
Žádostí o. s. Pepikovi syncy
Objednávkou kotce pro psy
Přípravou programu na zasedání ZO





Červen 2015
Povolením konání soukromé venkovní akce
Finančním oceněním dárce krve za 40 bezpříspěvkových odběrů krve
Objednávkou vánočních ozdob





















Povolením vjezdu na soukromý pozemek
Povolením Retro karnevalu
Smlouvou o zřízení věcného břemene
Rozpočtovou změnou
Smlouvou o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2015 – 2016
Vstupní prohlídkou zaměstnanců
Monitorovací zprávou 2014 o plnění obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb a
souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017‟
Vyhodnocením soutěže na podání cenové nabídky na opravu oplocení areálu TS Markvartovice
Návrhem změny v odměňování žáků 9. tříd
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o povolení k zakoupení kamery
Uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí
Smlouvou o zřízení věcného břemene
Prodejní cenou pozemků Na Panském
Smlouvu o výhradním zastoupení uměleckého výkonu
Smlouvu o dílo „Právní stav Územního plánu Markvartovice po Změně č. 1
Vyhodnocením cenových nabídek na dopravní značení na ulici Lipová
Informacemi o situaci na hranicích skládky SOMY a.s. a Ridera








Květen 2015
Schválením zakoupení benzínových nůžek pro zaměstnance TS
Smlouvou o spolupráci s firmou Spectro Production na zajištění podia a ozvučení na oslavy Odpustu
Dotazem na možnost prodeje občerstvení na oslavách Odpustu
Záměrem prodeje pozemků Na Panském
Objednávkou vitrín
Objednávkou na vysečení špatně přístupných travnatých ploch a výřezu náletové zeleně
Prohlídkou staveniště stavby Splašková kanalizace
Řádem veřejného pohřebiště
Obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Markvartovice
Žádostí sportovní komise na nákup putovního poháru
Objednávkou reklamních předmětů
105. výročím SDH Markvartovice
Žádostí TJ Sokol o povolení diskotéky
Žádostí kulturní komise o povolení noční zábavy s Dolbendem
Žádostí SDH o povolení konání Noční soutěže












Duben 2015
Odpisovým plánem MŠ Markvartovice
Záměrem o spolupráci s obcí Bierawa - Polsko
Smlouvou o realizaci kulturního programu ODPUST 2015
Potřebou doplnění veřejného osvětlení
Vyúčtováním služeb Charity Hlučín za 1. čtvrtletí roku 2015
Novým ceníkem pronájmů
Pozemky Na Panském
Prevencí vandalizmu v zahradě MŠ Markvartovice
Žádostí občanů
Navržením zástupce obce jako veřejného opatrovníka




Březen 2015
Smlouvou o dílo na zhotovení stavby „Splašková kanalizace obce Markvartovice‟
Žádostí o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Markvartovice



















Záměrem obce pronajmout pozemek
Žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „STL plynovod Markvartovice, ul.
Werichova‟
Dotazem sdružení Werichovci ohledně nové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Kronikou za rok 2014
Informačními ukazateli směru
Žádosti občana o instalaci silničních příčných prahů
Možnostmi zvukového záznamu ZO pro účely zápisu



























Únor 2015
Plněním obecných cílů Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko
2014 – 2017
Žádostí SOMY Markvartovice o delegování zástupců obce
Provozním řádem a cenovým výměrem dětského a víceúčelového hřiště
Cenovým výměrem veřejného pohřebiště
Územním plánem
Žádostí firmy S VILLA
Dotazem občana
Schválením odpisového plánu ZŠ Markvartovice na rok 2015
Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o povolení k uzavření smlouvy o výpůjčce prostor ZŠ
Informací o projektu ESF „Vzdělávání do všech koutů‟
Stížností na stav silnic
Informacemi o zápisu di 1. ročníku ZŠ Markvartovice
Sanací sesuvu Na Výsluní
Dodatkem smlouvy – Marius Pedersen a.s.
Potřebou doplnění dopravních zrcadel
Potřebou doplnění veřejného osvětlení
Opravou podlahy v hasičárně
Informacemi ke splaškové kanalizaci
Webovými stránkami obce
Návrhem rozpočtu
Inventarizací za rok 2014
Potřebou zateplení ZŠ Markvartovice
Posudkem rozhlasové ústředny
Oznámením požární kontroly
Energetickými štítky budov
Návrhem rozpočtu na rok 2015
















Leden 2015
Informacemi firmy Tramaco z Brna ohledně projektu „Senior vesnička‟
Přípojkou plynu na ulici Písečná
Návrhem rozpočtu pro rekonstrukci kotelmy MŠ Markvartovice
Povolením vodovodní přípojky
Smlouvou o právu k provedení stavby
Revizí plastových oken OÚ a KD
Smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2015
Výmalbou šaten TJ Sokol Markvartovice
Žádostí o dotaci na rekonstrukci MŠ Markvartovice z důvodů nedostatečné kapacity
Aktualizací a úpravou ceníků za pronájem KD a sálu OÚ
Tříděním BIO odpadů
Nabídkou projektu „Senioři komunikují“
Smlouvou o uzavření věcného břemene
Posouzením stability pozemku
















































Úklidem psích výkalů
Výběrovým řízením – stavební technik

Prosinec 2014
Změnami územního plánu
Rozpočtovou změnou – oprava sprch v šatnách TJ Sokol Markvartovice
Dotazem na prodloužení vodovodního řádu na ulici Dlouhá
Schválením připojení vodovodního řádu na ulici Jabloňová
Dotazem občanů o sdružení zájemců o dodavatele energií
Povolením ředitelce ZŠ Markvartovice o vyřazení poškozeného a nefunkčního piana Petrof
Nabídkou legislativního systému Codexis online
Zprávou nezávislého auditora o výsledcích veřejnosprávní kontroly ZŠ Markvartovice a MŠ
Markvartovice
Stížností občana na týrání psů
Nepovoleným kácením dřevin na pozemku obce
Požadavkem na ÚP Hlučín - přijetí stavebního technika pro obec
Nabídkou firmy S VILLA fine living s.r.o. o výstavbě „Senior vesničky‟
Financováním oprav stávající kanalizace
Uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně–právní ochrany
dětí
Dotací na činnost charitní pečovatelské služby
Rozpočtovou změnou
Smlouvou s vykonavatelem autorského dozoru na stavbě Splašková kanalizace obce Markvartovice
Smlouvou s vykonavatelem koordinátora BOZP na stavbě Splašková kanalizace obce Markvartovice
Jmenováním inventarizační komise
Cenovým návrhem společnosti Marius Pedersen na rok 2015
Smlouvou o zřízení věcného břemene
Zřízením komisí Rady obce
Oceněním pro občana, který byl vyznamenán Českým červeným křížem zlatou medailí prof. J. Jánského
Listopad 2014
Informacemi fa Elektrovin o zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení
Návrhem na zastoupení obce Markvartovice a účastí starosty obce ve sdruženích obcí Hlučínska
Návrhem na zakoupení mobilních telefonů pro starostu a místostarostku
Plánem kulturních akcí do konce roku 2014
Žádostí ředitelky ZŠ o povolení k čerpání z investičního fondu za účelem zakoupení klavíru pro školu a
školní družinu
Žádostí o pronájmu obecního pozemku mezi Hospůdkou na Návsi a budovou Hasičské zbrojnice
Informací ředitelky MŠ Markvartovice o nedostatečné kapacitě MŠ
Schválením nákupu obecního fotoaparátu pro dokumentaci života v obci
Žádostí o povolení skácení lípy
Jednáním o nové podobě obecních internetových stránek
Žádostí o aktuální geodetické zaměření
Smlouvou o provedení uměleckého výkonu – Předadventní koncert v kapli Nejsvětější Trojice
Volbou člena školské rady
Žádostí o odstranění nachýleného stromu z důvodů hrozícího pádu a poškození zdraví osob a majetku
Výzvou k podání nabídky – Technický dozor na stavbě Splašková kanalizace obce Markvartovice
Žádostí Policie ČR o vyčíslení způsobené škody
Dodatkem ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla

