
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11.4.2017 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Pokorná Irena 

                  Řepa Zdeněk 

              Venhoda Luboš 

                  Vyplašilová Jolana  

                        

Zasedání se zúčastnili tři občané 

 

Ověřovatelé zápisu:  Řepa Zdeněk 

                                    Vyplašilová Jolana 

 

Finanční situace k 10.4.2017: 

     - účet: 1,479.302,46 

  

Program:   

  1. Plnění usnesení 

   2. Prodej pozemků – lesní cesty 

 3. Pracovníci na VPP  

 4. Smlouva o pronájmu plynovodu 

 5. Různé 

                   6. Usnesení 

      Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen 

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: byl dokončen znalecký posudek na cenu pozemků – lesních cest. 

Práce na opravách budovy OÚ pokračují, jímka byla osazena. Na nových internetových stránkách 

obce se pracuje. 

 

-2) Starosta obce předložil znalecký posudek ocenění pozemků č. 1525/98/2017 o ceně 12. pozemků 

v k.ú. Martínkov – lesní cesty a pozemky, ostatní plochy v celkové částce 166.980,- Kč. O koupi 

pozemků projevil zájem státní podnik Lesy České republiky, žádný jiný zájemce se neozval. 

Zastupitelstvo schvaluje prodej výše uvedených pozemků za cenu 166.980,- Kč Lesům ČR,s.p. 

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 

 

- 3) Byl projednán požadavek na Úřad práce o pracovníky na Veřejně prospěšné práce na rok 2017. Po 

diskuzi bylo rozhodnuto podat žádost o dva pracovníky na VPP. 

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

        

- 4) Starosta obce předložil nájemní smlouvu mezi Obcí Martínkov a společností …. na pronájem 

plynovodu u nových stavebních míst. Tento plynovod byl vybudován v loňském roce a bez nájemní 

smlouvy jej nájemce nemůže provozovat. Zastupitelstvo znění nájemní smlouvy schvaluje.  

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Pléha) 

 

 

- 5) Různé:  

      - Patrik Venhoda představil první grafický návrh nových internetových stránek, práce na nich 

pokračují 



      - Starosta obce informoval o připravované vzpomínce – pietním aktu na bývalého řídícího školy 

v Martínkově Josefa Štefana, který byl v roce 1942 za svoji protifašistickou činnost popraven. 

Datum konání pietního aktu je v sobotu 24. 6. 2017. K akci proběhne samostatná schůzka ohledně 

programu a příprav. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním pietního aktu dle návrhu.  

         Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

  - Na základě podnětu občanů bude provedena údržba zeleně na návsi – hlavně kolem místa pro 

taneční parket. Zajistí starosta obce. 

  - Na obec přišla žádost Diakonie Československé církve evangelické provozující domov důchodců 

v Myslibořicích o příspěvek na 3.000,- Kč. Žádost byla schválena.  

    Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

      

 

 

   - 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení 

- schvaluje prodej pozemků dle znaleckého posudku č. Lesům České republiky, s.p. 

- schvaluje podání žádosti na Úřad práce o dva pracovníky na VPP 

- schvaluje pronájem nově vybudovaného plynovodu 

- bere na vědomí postup prací na nových internetových stránkách obce 

- schvaluje uspořádání pietního aktu k 75. výročí zavraždění Josefa Štefana na den 24. 6. 2017 

- schvaluje úpravu zeleně v parku na návsi 

- schvaluje poskytnutí daru diakonii ČCE 

 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Zapsala: Irena Pokorná 


