STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE OBCE

MARTÍNKOV

na období 2019–2023

Úvod
Strategický plán rozvoje obce Martínkov (kód obce je 550388) je základním
plánovacím dokumentem obce, jehož cílem je objektivně a komplexně posoudit
současnou situaci a definovat strategické oblasti jejího budoucího rozvoje v období
let 2019–2023. Tento dokument byl vypracován v lednu 2019 a obsahuje shrnutí
stávajícího stavu, analýzu možností rozvoje a priority pro výše uvedené období.
Plán byl vypracován na základě výsledků ankety mezi občany, která proběhla na
podzim roku 2017 a poznatků zjištěných zastupitelstvem obce po komunálních
volbách v roce 2018. Je tak základnám východiskem pro určení cílů a priorit
během uvedeného období.

Charakteristika obce Martínkov

1. Historie obce
Martínkov má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své
dědiny tak, aby byly položeny proti východu slunce. První doložená zmínka o
Martínkovu je z roku 1320, kdy byl v pramenech uveden jako majitel Oldřich
z Martínkova. Uvádějí se ovšem i data 1225, 1231 nebo 1260. U nich ale nelze
s jistotou určit, zda se jedná o Martínkov, protože jsou zmiňovány Martinice, jak se
obec mohla také kdysi jmenovat. Martinic ale bylo v okolí několik, takže
doložitelnou je až zmínka z roku 1320. Název obce se v historických pramenech
měnil. Je pravděpodobně odvozen od křestního jména Martin, Martínek. Velmi
často se vedle názvu obce objevoval přívlastek „Červený“. Zřejmě proto, že se ves
rozkládá na červené jílovité půdě, popřípadě od charakteristického zabarvení
střechy bývalé tvrze.
V průběhu staletí se obec objevuje v centru dění za husitských válek, kdy se
zde nacházela druhá největší husitská posádka na Moravě, a o několik století
později, roku 1775, se stává jednou z nejvýbojnějších vsí během nevolnického
povstání na Lesonickém panství. K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví.
Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední
největší krvavé bitvy – války na světě, po níž by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich
vejde pod formanskou plachtu.

vojenská mapa z 89. století

Dominantou obce je nově zrekonstruovaný kostel Navštívení Panny Marie, k
jehož obnově došlo právě roku 1713. Od roku 1958 je kostel zapsán do seznamu
nemovitých kulturních památek. Druhou zapsanou památkou je pomník místního
rodáka, katolického kněze a spisovatele Václava Kosmáka nacházející se před
kostelem. Martínkov (Martinkow) je zakreslen na Fabriciově mapě Moravy z roku
1575 a Komenského mapě Moravy z roku 1627. Mezi další významné budovy
patří budova bývalé školy (zrušena v roce 1977, dnes sídlo obecního úřadu) a
rodný dům Václava Kosmáka. K vojenským pietním místům se řadí pomník
padlým v I. světové válce a pamětní deska bývalému učiteli Josefu Štefanovi, který
byl v roce 1942 za svoji protinacistickou činnost popraven v Kounicových kolejích
v Brně.
Na základě zpracovaných a předložených návrhů obdržel Martínkov dne 18.
prosince 2000 nový prapor a znak, který byl dne 19. srpna 2001 slavnostně
vysvěcen. Klenot v dolní části znaku je vyjmut z erbu Martínkovských z Rozseče,
nejdelších vlastníků Martínkova. Dále se ve znaku vyskytují cepy jako odkaz na
husitskou minulost obce.

2. Území a katastr obce
Obec Martínkov se nachází v jihovýchodní části Kraje Vysočina, v okrese
Třebíč. Vzdálenost od krajského města Jihlavy je 40 km, do Třebíče 24 km a do
Moravských Budějovic 10 km. Celková výměra katastru obce činí 10,04 km²
Zeměpisné souřadnice = 49°5′48″ s. š., 15°42′41″ v. d. Obec se nachází
v nadmořské výšce 521 m.n.m (střed obce), nejnižší bod katastru je 476 m.n.m. a
nejvyšší 624 m.n.m. Součástí obce je i bývalá hájovna v lese, samostatně stojící
dům u cesty k Domamili a samoty „Cihelna“ a „Nová hospoda“
Katastr obce je vzhledem k její velikosti poměrně rozsáhlý, kdy na jihu a
jihovýchodě zasahuje až téměř k obci Domamil, na severu pak dvěma výběžky až
k Horkám. Severozápadní a severní část katastru obce je tvořena lesními porosty,
zbytek pak intenzivně obdělávanou ornou půdou.
V katastru obce se nacházíčtyři větší vodní plochy – rybníky Jordán,
Plychťák, Žabinec a Štěpánský rybník a několik menších (studánky). Katastrem
protéká Podhorský potok pramenící za lesem směrem k Šašovicím a Žlabský potok
pramenící v katastru Horek.

3. Obyvatelstvo
V posledních letech se počet obyvatel ustálil a pohybuje se kolem čísla 255.

Obyvatelstvo dle věkových kategorií:
Muži do 15.let = 27, muži nad 15 let 114.
Ženy do 15.let = 15, ženy nad 15 let = 100

4. Spolky v obci
V Martínkově pracuje množství zájmových organizací, které se aktivně
podílejí na pořádání akcí zpříjemňujících občanům život v obci. Udržují se tradiční
zvyky a rozšiřují se nové. Stejně jako v okolních obcích je to vítání občánků,
tříkrálová sbírka, hrkání, pálení čarodějnic, zábavy, plesy, masopustní průvod,
gratulace občanům k životním jubileím. Obcí každoročně prochází Mikuláš s čerty
a andělem, koná se poslední leč, při dechovce se setkávají občané. Zvláštností naší
obce je štědrovečerní „békání“ (průvod trubače a ovcí – občanů za zpěvu koled),
které nemá v širokém okolí obdobu, a od roku 1982 krojované hody.
Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen
v roce 1888. V současné době pořádá pohárovou soutěž (v poslední době i v noční
obdobě), dětský den, v minulých letech si vzal pod patronaci pálení čarodějnic,
nově organizuje soutěž mladých hasičů. Členové sboru jezdí i na soutěže
v požárním sportu do okolních obcí. Od roku 2014 se hasiči pravidelně zapojují do
úklid okolí obce v rámci akce Čistá Vysočina. Součástí sboru se stalo mužské
tanečně-recesistické uskupení Poupata.
Tělocvičná jednota Sokol (založena 1920) v sobě sdružuje folklorní soubory
Džbánek, Džbáneček a Martínek, pěvecký sbor Jordán, oddíl kopané Mocní kačeři,
oddíl všestrannosti (v současné době děti od 3 do 10 let), dříve i Martínkovské ryze
amatérské divadlo. Členové organizují krojované hody, Vánoční a Pouťový
koncert, Martínkovský košt pálenek, turnaje ve stolním tenisu, v badmintonu a
nově také běh nazvaný Pocta Emilu Zátopkovi, který se konal v roce 2012 poprvé
k 60. výročí Letních olympijských her v Helsinkách, kde E. Zátopek získal 3 zlaté
medaile. Novou akci požádanou od roku 2014 je celorepublikový Sokolský pohár
ve freestyle fotbalu, jehož hlavním porotcem je místní šestinásobný mistr republiky
ve freestyle fotbalu Petr Karásek, člen Sokola Martínkov.
Členy Mysliveckého spolku jsou kromě místních občanů i občané z okolních
obcí. Jejich náplní není pouze kontrola stavu zvěře v honitbě, ale i celková péče o
stav přírody. Vyhlášené jsou i jejich poslední leče a tradiční plesy.
V minulosti působil v obci i Klub přátel historie Martínkova, který detailně
zpracoval dějiny Martínkova. Tyto výsledky jsou pro širokou veřejnost k dispozici
prostřednictvím sborníků a brožur, které vydává Obecní úřad v Martínkově. Klub
pravidelně připravoval pouťové výstavy, jejich zajištění je v současnosti na
obecním úřadu.

5. Technická infrastruktura
V oblasti technické infrastruktury jsou v obci velké rezervy. Martínkov nemá
vlastní vodovod e jeho vybudování je závislé na velkém množství finančních
prostředků potřebných k realizaci rozvodů pitné vod. Stejně je tomu i u kanalizace,
kdy je v obci položeno pouze potrubí na dešťovou vodu a likvidace splaškových
odpadů je záležitostí každého majitele nemovitostí v obci. Na druhou stranu je
Martínkov od konce roku 1999 plně plynofikován, plynovod je ve vlastnictví obce.
Distribuci elektrické energie má na starosti energetická společnost E.ON, veřejné
osvětlení je v majetku obce. V Martínkově je provedena kabeláž spojů (telefony,
internet) a dále jsou zde vysílače tří poskytovatelů bezdrátového připojení
k internetu.

6. Dopravní infrastruktura
Katastrem obce prochází silnice I. třídy č. 38 – Praha – Jihlava – Znojmo –
Vídeň a silnice III. třídy č. 358 Budkov – Lesonice – Výčapy. Obec má ve své
správě místní komunikace skupiny B a C, obslužné a účelové komunikace.
Celková délka komunikací v obci je 3.080 m. Stav povrchu zpevněných
komunikací je uspokojivý, kdy je pravidelně zajišťována oprava poruch
„zástřikem“. V roce 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce částí hlavní
komunikace v obci v rozsahu 1.250 m2. Účelové a obslužné komunikace jsou
nezpevněné a jejich stav je špatný.

7. Vybavenost obce a služby
V obci je v současné době 146 čísel popisných, některá jsou určena pro
nebytové budovy (sokolovna, kostel, prodejna, velkovýkrmna vepřů apod.),
některá čísla jsou vyřazena z evidence nemovitostí. V posledních dvou letech došlo
v horní části obce k postavení a zkolaudování tří domů, další pozemky pro bytovou
výstavbu jsou určeny Územním plánem obce z roku 2015. V Martínkově není
základní ani mateřská školy, žáci dojíždí do zařízení v okolí, většinou do
Domamile (vzdálenost 2 km) nebo Moravských Budějovic. V obci není ordinace
praktického ani zubního lékaře – obě zařízení jsou v Lesonicích (vzdálenost 4 km).
Prodejna a pohostinství jsou umístěny v budově, která je majetkem obce a
provozovny jsou pronajaty drobným podnikatelům. Další živnostníci provozují
v obci například autoopravnu, opravnu elektrických motorů a nářadí, zednictví,
pokrývačství, klempířství atd. K pořádání kulturních, společenských i sportovních
akcí slouží sokolovna, která je majetkem Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov.

Menší prostory jsou k dispozici i v budově obecního úřadu, kde je zároveň
umístěna knihovna. Pro sport slouží fotbalové hřiště v majetku obce a víceúčelové
hřiště za sokolovnou ve vlastnictví Sokola Martínkov.

8. Odpadové hospodářství
Svoz tuhých komunálních odpadů (TKO) je zajištěn specializovanou firmou na
základě smlouvy. V obci jsou vybudována tři místa sloužící k umístění nádob na
tříděný odpad. Nádoby jsou určeny na papír, plasty, bílé a barevné sklo, kovový
drobný odpad a bioodpad. K uložení bioodpadu slouží i dva velkoobjemové
kontejnery. Obec zajišťuje jednou ročně odvoz nebezpečného odpadu,
velkoobjemový odpad mohou občané ukládat ve sběrném dvoře TS Moravské
Budějovice.

9. Životní prostředí
Stav životního prostředí v obci i jejím katastru lze hodnotit jako velmi dobrý.
Nenachází se zde žádný velký průmyslový podnik či jiná výroba, která by svojí
činností zhoršovala stav životního prostředí, půdy či povrchových nebo
podzemních vod. Jistým znepříjemňujícím prvkem je zápach z velkovýkrmny
prasat těsně přiléhající k jihozápadní části obce.

10.

Samospráva obce

V Martínkově je dlouhodobě voleno celkem 7 zastupitelů. Obec má zřízený
kontrolní a finanční výbor, každý z výborů má 3 členy. Dále je obec zřizovatelem
místní knihovny. Obecní úřad v současné době zaměstnává 1 zaměstnance na plný
úvazek a pravidelně využívá možnosti sezónního zaměstnání pracovníka na VPP.
Obec Martínkov je členem dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický
mikroregion, Sdružení obcí Vysočiny, Svazku obcí pro komunální služby.

11.

Rozpočet a dotace

Rozpočet obce je pravidelně navrhován jako vyrovnaný a hospodaření obce
většinou končí přebytkem. Případný schodek je financován z přebytku z minulých
let, nebo za pomoci úvěru – jako například v roce 2015, kdy se budovalo nové
veřejné osvětlení.

Hospodaření obce Martínkov v letech 2009 - 2018
Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Pozn.

2009

3 068 340,00 Kč

3 815 630,00 Kč

-747 290,00 Kč *1

2010

3 327 720,00 Kč

3 288 980,00 Kč

38 740,00 Kč

2011

3 190 110,00 Kč

3 505 060,00 Kč

-314 950,00 Kč

2012

3 531 970,00 Kč

3 000 560,00 Kč

531 410,00 Kč

2013

4 264 782,00 Kč

4 732 045,00 Kč

-467 263,00 Kč

2014

3 935 715,00 Kč

3 452 020,00 Kč

483 695,00 Kč

2015

5 399 440,00 Kč

8 881 498,00 Kč

-3 482 058,00 Kč *2

2016

6 157 173,00 Kč

5 956 184,00 Kč

200 989,00 Kč

2017

5 216 434,00 Kč

5 383 231,00 Kč

-166 797,00 Kč

2018

7 075 255,00 Kč

6 921 424,00 Kč

153 831,00 Kč

*1 = v letech 2006 – 2008 byl celkový přebytek hospodaření obce 1,489.960,- Kč
*2 = v roce 2015 byl sjednán úvěr ve výši 4,000.000,- Kč na rekonstrukci VO

Rozpočet obce na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výší….
Ve výdajové části rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování chodu obce,
činnost místní správy, zajištění odvozu a likvidace odpadů, údržbu veřejných
prostranství, pořádání setkání a akcí pro občany, výdaje na dopravní obslužnost,
náklady na spotřebované energie, pojištění majetku obce, opravy a údržbu majetku
a další.
Příjmovou část rozpočtu většinově tvoří daňové příjmy (daň z příjmu fyzických a
právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň z hazardních her)
dále správní poplatky a poplatky za odvoz a likvidaci odpadů, neinvestiční
transfery ze státního rozpočtu, poplatky ze psů, příjmy z pronájmu a další.

Výpis některých dotací pro obec Martínkov
Účel dotace

Částka

2009 Oprava sportovního areálu - POVV

134 000,00 Kč

2010 Odbahnění rybníku Jordán - POVV

111 000,00 Kč

2011 Výměna oken na budově OÚ - POVV

111 000,00 Kč

2012 Oprava fasády budovy OÚ - POVV

107 000,00 Kč

2013 Rekonstrukce OÚ - POVV

109 000,00 Kč

Pozn.

Stavební úpravy povrchu hřiště - FV

100 000,00 Kč

Stavební úpravy povrchu hřiště - MMR

600 000,00 Kč *1

2014 Rekonstrukce OÚ - POVV

106 000,00 Kč

2015 Rekonstrukce veř. osvětlení - MMR

600 000,00 Kč *2

Rekonstrukce veř. osvětlení - MP

443 344,00 Kč *3

2015 Zateplení fasády prodejny - POVV

105 000,00 Kč

2016 Oprava hřbitovní zdi - SZIF

670 000,00 Kč

Místo pro kontejnery - POVV
Inženýrské sítě a podkladní vrstvy
komunikací - MMR

110 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč *4

2017 Rekonstrukce OÚ - POVV

120 000,00 Kč

2018 Dokončení fasády prodejny - POVV
Vybudování místa odpočinku (přístřešek) SZIF

127 000,00 Kč
147 900,00 Kč

Opravy části komunikace - MMR

900 000,00 Kč

Pořízení dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku obce - MV

450 000,00 Kč

Pořízení dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku obce - KV

300 000,00 Kč
6 351 244,00 Kč

Z dalších dotací: podpora provozu prodejny v roce 2018 = 50.000,- Kč, odpady
(2019) = 59.000,- Kč, v minulosti například pořízení kompostérů, uspořádání
mikroregionálního dětského dne Obec našim dětem.

*1 = dotace z MMR za zisk Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2012
*2 = dotace z MMR za zisk Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2014
*3 = dotace z programu EFEKT z MPO na veřejné osvětlení
*4 = dotace z MMR za zisk Zlaté stuhy v soutěži Vesnice roku 2015

Vysvětlivky:
POVV = Program obnovy venkova Vysočiny
FV = Fond Vysočiny
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu
SZIF = Státní zemědělský a investiční fond
MV = Ministerstvo vnitra České republiky
KV = Kraj Vysočina

12.

Možnosti kulturního a sportovního vyžití

V obci je široká nabídky možností pro sportování a kulturní vyžití. Ke
sportování slouží především fotbalové hřiště „Na Výhoně“ či hřiště za sokolovnou,
v zimních měsících pak vlastní sokolovna. SDH Martínkov a Sokol Martínkov
pořádají každoročně několik sportovních a soutěžních akcí. Oba spolky dostávají
na svoji činnost a zabezpečení těchto akcí každoročně dotaci z rozpočtu obce. K
pořádání kulturních akcí slouží především sokolovna, částečně některé prostory
OÚ a areál u fotbalového hřiště.

13.

Závěr

Z uváděných skutečností vyplývá, že vzhledem ke své velikosti je Martínkov
obcí, kde je široká nabídka akcí pro občany, kvalitní životní prostřední a vzhledem
k poloze obce i relativně malý dopravní provoz. Výhodou je i poměrně vysoký
rozpočet vzhledem k podobně malým obcím (např. daňové příjmy roku 2017 činily
16.576,- Kč / obyv).

K zajištění udržitelného rozvoje obce je zapotřebí dále rozvíjet služby pro
obyvatele a pokračovat v podpoře místních spolků. Samozřejmostí musí být péče o
vlastní majetek obce, jeho údržbu, zajištění rekonstrukcí a modernizací.

Navrhované řešení
1. Zkvalitňování života v obci
Na základě výše uvedených skutečností lze říci, že obec Martínkov je obcí
s kvalitním zázemím pro život mladých rodin i seniorů. Bohatý spolkový život
předkládá občanům a návštěvníkům různých akcí široký výběr a možnosti
sportovního i společenského vyžití. Hlavním úkolem obce, zastupitelstva a
obecního úřadu pak zůstává připravovat a realizovat další projekty rekonstrukcí a
modernizací budov, silniční infrastruktury a další. Nedostatkem je chybějící
technická infrastruktura z úseku vodního hospodářství – kanalizace a vodovod.
V aktuálním plánu rozvoje sítí Kraje Vysočina je předpoklad vybudování těchto
sítí do roku 20130. Pro další rozšiřování bytové výstavby je nutná příprava dalších
stavebních míst v souladu s platným Územním plánem, případně podpora
rekonstrukcí prázdných a nevyužívaných domů v centru obce. Ambicí Martínkova
v následujícím období by mělo být nejen zachování stávajícího stavu, ale
především býti obcí dále úspěšnou, prosperující, přitažlivou pro občany i
návštěvníky, obcí upravenou a čistou.

2. Podpora spolků a společenského života.
V obci působí SDH Martínkov, TJ Sokol Martínkov a Myslivecké
sdružení. Většina sportovních, kulturních a společenských akcí je pořádána právě
těmito spolky či soubory, které pod jejich hlavičkou působí. Pro udržení kvalitního
a bohatého spolkového života v obci je nutná trvalá podpora činnosti těchto spolků
nejen pomocí dotací z rozpočtu obce. Další oblastí zkvalitňování společenského
života se může stát zajišťování zájezdů a výletů s finanční podporou dopravy na
tyto akce či organizace a pořádání dalších kulturních akcí pro občany – např. zvaní
divadelních spolků, pořádání koncertů a podobně.

3. Zajištění údržby a drobných oprav
V posledních několika letech došlo v Martínkově k výrazným proměnám
veřejných budov a prostranství. Byla provedena rekonstrukce interiérů i exteriéru
budovy OÚ (mimo skaldu a zadní fasády), zateplení prodejna a pohostinství,
kompletní rekonstrukce hasičárny, vybudování místa odpočinku či oprava
hřbitovní zdi a provedení nového hlavního chodníku na hřbitově. Tyto objekty pak
v následujících letech budou vyžadovat pouze zajištění běžné údržby.
Samozřejmostí je pravidelná údržba zeleně v obci a úklid veřejných prostranství,
což zajišťuje obecní pracovník/pracovnice. Na specifické opravy a udržovací práce
jsou najímány specializované společnosti – zednické práce, opravy komunikací,
tvarování a rozsáhlejší úpravy zeleně.

4. Investice, rekonstrukce, opravy
V následujících letech nás čeká provedení zásadních rekonstrukcí a modernizací
hned v několika oblastech. Jedná se například o rekonstrukci rodného domu
Václava Kosmáky, kde je plánováno víceúčelové využívání – muzeum, archiv,
společenské místnosti, sklad obecního nářadí a materiálu apod. Dle finančních
možností rozpočtu obce a zejména využitím vhodných dotačních titulů je potřeba
pokračovat v kompletních rekonstrukcích místních komunikací, provedení
komunikace u nových rodinných domů „Na Výhoně“, vybudování dětského hřiště
v horní části obce a další. Souhrn nejdůležitějších plánovaných akcí v oblasti
rekonstrukcí a investic je uvedena v následujících tabulkách:

Rekonstrukce rodného domu Václava Kosmáka (Multifunkční dům obce)
Popis

První etapa rekonstrukce multifunkčního domu:
střecha, vnitřní a vnější omítky, podlahy,
elektroinstalace, výplně otvorů, oplocení.

Harmonogram

7/2019 - 5/2020

Odhadované náklady

1 150 000,00 Kč

Financování z dotace

800 000,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

Důležitost: vysoká

350000
V případě nezískání dotace z MMR v roce 2019
provést pouze střechu a základní opravy omítek. V
roce 2020 pak dokončit elektroinstalace a podlahy z
dotace POVV.

Zřízení expozice historie obce v rodném domě Václava Kosmáka
Popis

Pořízení prezenčního vybavení (stoly, vitríny,
nástěnky, exponáty, mobilní výstavní zařízení).

Harmonogram

3 - 5/2020

Odhadované náklady

250 000,00 Kč

Financování z dotace

0,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

250 000,00 Kč
Přesný rozpočet bude znám po vypracování projektu
expozice, předpoklad podání žádosti o grant Fondu
Vysočiny a nadací, například Nadace ČEZ.

Důležitost: vysoká

Renovace křížů v obcí
Popis

Provedení kompletní renovace křížů nachájících se v
obci Martínkov (5 křížů) včetně úprav jejich okolí.

Harmonogram

2019 - 2021

Odhadované náklady

180 000,00 Kč

Financování z dotace

120 000,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

60 000,00 Kč
Renovace křížů bude provedena pouze v případě
získání dotace z prostředků MMR nebo SZIF.

Důležitost: střední

Rekonstrukce skladu v patře budovy OÚ
Popis

Harmonogram

Provedení nových omítek, elektroinstalace, podlahy,
podhledu a vybavení skladu regály
2019

Odhadované náklady

80 000,00 Kč

Financování z dotace

0,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

Důležitost: střední

80 000,00 Kč

Dokončení fasády budovy OÚ - zadní strana
Popis

Kompletní oprava fasády budovy obecního úřadu strany ze dvora a zahrady

Harmonogram

2020 - 2023

Odhadované náklady

320 000,00 Kč

Financování z dotace

120 000,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

200 000,00 Kč
Návrh na použití dotace z POVV (Programu obnovy
venkova Vysočiny). Nerealizovat bez dotace

Důležitost: nízká

Úprava okolí pomníku Václava Kosmáka
Popis

Provedení opravy podezdívky u pomníku, úpravy
oplocení, úpravy zeleně kolem pomníku

Harmonogram

2019 - 2020

Odhadované náklady

90 000,00 Kč

Financování z dotace

0,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

90 000,00 Kč
Provést před oslavami 700 let od první písemné
zmínky o obci v roce 2020 - bez dotací

Důležitost: střední

Nádoby na tříděný odpad - doplnění
Popis

Harmonogram

Pořízení 3 ks kontejnerů na plastový odpad, rozšíření
plochy na kontejnery "Na Výhoně" , zatrubnění
strouhy a zřízení nezpevněného chodníku od pole,
přesun kontejnerů u autobusové zastávky na nově
zřízenou zpevněnou plochu.
2019

Odhadované náklady

100 000,00 Kč

Financování z dotace

50 000,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

Důležitost: vysoká

50 000,00 Kč
Bude realizováno za podpory Fondu Vysočiny grantový program Odpady 2018.

Vybudování parkoviště před prodejnou a pohostinstvím
Popis

Vybudování parkovacích stání před budovou č.p. 132
směrem do parku.

Harmonogram

2019 - 2020

Odhadované náklady

75 000,00 Kč

Financování z dotace

0,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

75 000,00 Kč
Povrch parkoviště - zatravňovací tvárnice

Důležitost: střední

Rekonstrukce požární nádrže u kostela
Popis

Harmonogram

1. etapa = nové oplocení kolem nádrže, případná 2.
etapa = kompletní rekonstrukce nádrže
2021 - 2022

Odhadované náklady

225 000,00 Kč

Financování z dotace

0,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

225 000,00 Kč
Náklady jsou uvedeny pouze na první etapu. V
případě vypasání vhodného grantového programu a
obdržení dotace bude provedena celková
rekonstrukce nádrže.

Důležitost: střední

Úpravy okolí přístřešku a rybníčku u pomníku padlým v I. světové válce
Popis

Harmonogram

Provedené teréních úprav, chodníček k přístřešku od
místní komunikace, vyčištění rybníčku, nové
oplocení, výměna dlažby za nezpevněný povrch.
2019 - 2021

Odhadované náklady

158 000,00 Kč

Financování z dotace

0,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

Důležitost: vysoká (1.etapa), střední (2. etapa)

158 000,00 Kč
V prvné etapě provedení teréních úprav a
přístupového chodníku k přístřešku = v roce 2019.
Další práce dle možností rozpočtu obce.

Obnova obecního lesa
Popis

Postupná obnova obecního lesa novou výsadbou =
smíšený porost dle návrhu lesního hospodáře.

Harmonogram

2019 - 2022

Odhadované náklady

580 000,00 Kč

Financování z dotace

150 000,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

430 000,00 Kč
Obnova bude postupná v následujících čtyřech
letech, v případě získání vyšší dotace bude
provedena obnova v jednom roce - roce získání
dotace.

Důležitost: vysoká

Rekonstrukce místních komunikací na návsi
Popis

Harmonogram

Provedení kompletní rekonstrukce místních
komunikací na návsi kolem parku, výměna
obrubníků, zpevnění podkladních vrstev a provedení
asfaltového koberce.
2019 - 2023

Odhadované náklady

4 500 000,00 Kč

Financování z dotace

3 150 000,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

1 350 000,00 Kč
Jedná se o cca 3.100 m2 plochy komunikace.
Rekonstrukce bude provedena pouze v případě
získání dotace, buď kompletní, nebo na dvě etapy dle
možností rozpočtu obce.

Důležitost: střední

Provedení asfaltového krytu komunikace u stavebních míst "Na Výhoně"
Popis

Harmonogram

Provedení asfyltové komunikace na hotových
štěrkových podkladech včetně chodníku a
rekonstrukce části komunikace k místu napojení
kanalizace.
2020 - 2022

Odhadované náklady

750 000,00 Kč

Financování z dotace

150 000,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

Důležitost: střední

600 000,00 Kč
Je možno rozdělit na etapy, kdy nejdříve by byla
provedena pouze komunikce u nových domů v částce
cca 560.000,- Kč

Terénní úpravy kolem fotbalového hřiště
Popis

Harmonogram

V levé části fotbalového hřiště v pohledu k areálu
dojde k vykácení stromů, doplnění drenáží a srovnání
na niveletu hřiště. Za areálem bude upravena
navezená zemina a dojde k vysázení stromků.
2019

Odhadované náklady

65 000,00 Kč

Financování z dotace

0,00 Kč

Financování z vlastních prostředků
Poznámka

65 000,00 Kč
Vykácení stromů a nová výsadba bude provedena
brigádně.

Důležitost: střední

Tento Strategický plán rozvoje obce Martínkov byl projednán a schválen na
veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 22. ledna 2019.

Obec Martínkov
Martínkov 29, 675 44 p. Lesonice
IČ: 00378151
Tel.: 568 446 319
e-mail: obec@martinkov.cz
web: www.martinkov.cz

