Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10.3.2016
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:
Přítomni: Svoboda Josef
Pléha Josef
Blažek Pavel
Pokorná Irena
Řepa Zdeněk
Venhoda Luboš
Vyplašilová Jolana

starosta
místostarosta (omluven, příchod v 19:50)

Zasedání se nezúčastnil žádný občan
Ověřovatelé zápisu: Blažek Pavel
Řepa Zdeněk
Finanční situace k 4.3.2016:
- účet: 1,416.101,62 Kč

Program:
1. Plnění usnesení
2. Inventarizace majetku
3. Pojištění právní zodpovědnosti
4. Zakoupení rideru na sečení travnatých ploch v obci
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
6. Různé
7. Usnesení
Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen
- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: žádosti o dotace na pořízení vozidla zásahové jednotky a
opravu hřbitovní zdi byly podány, došlo k pořízení počítače.
- 2 Byl předložen výsledek inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2015. Zastupitelstvo schvaluje
výsledek inventarizace.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
- 3) Na základě nabídky pojišťovny DAS schvaluje zastupitelstvo uzavření pojistné smlouvy na
právní pojištění odpovědnosti.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
- 4) Z důvodu stáří a opotřebení traktůrku bylo rozhodnuto o pořízení nového, starosta navrhl typ
rider s předním sečením. Z předloženého katalogu byl vybrán typ Husqvarna R – 320 ADW
(další posuzované typy: R213C, R216 ADW, R316Ts ADW a R316 TXs ADW). Jedná se o typ
s pohonem 4x4 a nejširší záběr sečení.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

-5) ) Na OÚ došla smlouva o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032235/001 mezi Obcí
Martínkov a společností E. ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene stavby: „MartínkovPléha: NN příp. kab. příp.“ (distribuční soustava) za účelem zřízení, provozování , oprav a
udržování distribuční soustavy na pozemku p.č.: 2531/27 a 2565/1 v k.ú. Martínkov a č.: JI014330032562/001 stavby: „Martínkov TS Kopce a vedení NN, stavební za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelového vedení NN, dvou rozpojovacích skříní a 10 pojistkových
skříní na pozemcích č. 292/5, 2531/3, 2531/27, 2531/352554/1, 2554/3, 2565/1 a 2565/6 v k.ú.
Martínkov. Zastupitelstvo znění smluv schvaluje.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

- 6) Různé:
- byla předložena žádost o poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč na pořízení elektricky
polohovatelných lůžek včetně nočních stolků. Zastupitelstvo po diskuzi rozhodnutí o daru
odložilo.
- byla předložena žádost Diakonie ČCE střediska v Myslibořicích o finanční dar na zakoupení
vícemístného osobního automobilu pro přepravu klientů. Zastupitelstvo souhlasí poskytnutím
daru ve výši 3.000,- Kč
- dorazil místostarosta Josef Pléha. Informoval o připravované návštěvě prezidenta republiky
Miloše Zemana v Kraji Vysočina s dotazem, zda nepozvat prezidenta na návštěvu obce
Martínkov, jako vítězné obce loňského krajského kola soutěže Vesnice roku, prostřednictvím
vedení Kraje Vysočina. Bylo rozhodnuto o zasláni dopisu s pozvánkou k rukám hejtmana Kraje.

- 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov
-

schvaluje výsledek inventarizace majetku obce
schvaluje nabídku pojišťovny DAS a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na pojištění
právní odpovědnosti zastupitelů a zaměstnanců OÜ
schvaluje zakoupení rideru Husqvarna typ R – 320 ADW v ceně 138.000,- Kč a
příslušenství
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032235/001 a JI014330032562/001 mezi Obcí Martínkov a společností E. ON Distribuce, a.s
odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančního daru pro Nemocnici Třebíč
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro Diakonii ČCE středisko
Myslibořice na zakoupení mikrobusu pro přepravu klientů
schvaluje zaslání dopisu vedení Kraje Vysočina s žádostí, zda by do plánu cesty prezidenta
republiky Miloše Zemana na Vysočinu nemohla být zařazena návštěva obce Martínkov.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Pléha)

Zapsala: Irena Pokorná

