
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11.7.2017 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Pokorná Irena 

                  Řepa Zdeněk 

              Vyplašilová Jolana  

 

      Venhoda Luboš - omluven 

 

                        

Zasedání se zúčastnili 2 občané 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pléha Josef 

                                    Řepa Zdeněk 

 

Finanční situace k 10.7.2017: 

     - účet: 1,167.932,54 Kč 

  

Program:   

  1. Plnění usnesení 

   2. Koupě domu č. 76 

 3. Příprava pouti a hodů 

 4. Úprava rozpočtu č. 4/2017 

 5. Žádost Charity o příspěvek 

 6. Vlastnictví křížů v katastru obce 

 7. Různé 

                   8. Usnesení 

 

             Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen 

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: starosta obce poděkoval všem za přípravu pietního aktu za 

Josefa Štefana, akce byla vydařená, přichází samé kladné ohlasy. Žádost o dotaci na provoz 

prodejny v obci byla odeslána. 

 

-2) Starosta obce Josef Svoboda a místostarosta Josef Pléha informovali o jednání ohledně kopě 

domu č. 76 v k.ú. Martínkov (rodný dům Václava Kosmáka). Z jednání vyplynulo, že částka 

požadovaná majiteli je konečná, platbu lze dle dohody rozdělit na dvě části. Majitelé prodej 

realizují přes realitní kancelář. Josef Pléha zrekapituloval důvody, které ho vedly k návrhu, aby 

obce dům zakoupila do svého vlastnictví (skladovací prostory pro obce, možnost vybudování 

muzea) a připomněl velké akce realizované z rozpočtu obce v minulých letech. Pro koupi se 

vyjádřil i Zdeněk Řepa a Pavel Blažek. Starosta obce poté dal hlasovat o tom, aby obec 

Martínkov za výše uvedených podmínek dům č. 76 v k.ú. Martínkov koupila do svého 

vlastnictví. 

       Hlasování: pro – 5, proti – 1 (Svoboda), zdržel se – 0 

  

       Místostarosta obce otevřel otázku možného využití stodoly, jako skladovacího prostoru, ještě 

před koupí domu a jeho převodu do vlastnictví obce. Tuto možnost projedná prostřednictvím 

realitní kanceláře s majiteli starosta obce.  



- 3) Příprava 35. Martínkovských krojovaných hodů – obce zajišťuje vernisáž výstavy, odpovídá 

místostarosta. Krojovaná mládež požádala o strom na hodovou máji, bylo schváleno, mládež za 

to poskytne obci víno na vernisáž. Na vernisáž budou pozváni autoři knihy o J. Štefanovi a jeho 

dcera. Místostarosta navrhl zhotovení fotoknihy z pietního aktu jako dárku těmto hostům. Bylo 

schváleno. 

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

        

- 4) Starosta obce předložil dopis Charity Třebíč, ve kterém žádá o finanční příspěvek na zabezpečení 

služeb v roce 2017 ve výši 1.800,- Kč. Bylo schváleno  

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 5) Starosta obce předložil úpravu rozpočtu č.4/2017. Zastupitelstvo bere úpravu rozpočtu na 

vědomí.        Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 6) Místostarosta obce informoval o vyřazení žádosti obce o dotaci na opravu křížů – dotace z MMR 

z důvodu administrativního nesouladu, kdy bylo jako důvod uvedeno, že nebylo doloženo 

vlastnictví křížů obcí. Na základě zjištěných možností týkajících se obdobných případů v jiných 

obcích navrhl, aby byla vyhlášena výzva směřující k doložení vlastnictví křížů společně se 

záměrem převzetí křížů do vlastnictví obce v případě, že vlastnictví nebude doloženo.   

 

- 7) Různé:  

      - Starosta obce navrhl koupit slavnostní vlajku České republiky do zasedací místnosti. Pořízení 

vlajky zařídí místostarosta.  

         Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

  - Starosta obce navrhl provedení oprav obecních komunikací v termínu do srpnové pouti – zástřik 

poškozených míst. 

    Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

  - Zdeněk Řepa, jako předseda kontrolního výboru, předložil zprávu za první pololetí roku 2017.  

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.  

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

      

 

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení 

- schvaluje koupi domu č. 76 v k.ú. Martínkov do majetku obce a pověřuje starostu obce 

jednáním s realitní kanceláří ohledně smlouvy o koupi nemovitosti 

- bere na vědomí informace o přípravě 35. Martínkovských krojovaných hodů 

- schvaluje pořízení fotoknih jako dárku hostům vernisáže výstavy 

- schvaluje finanční příspěvek Charitě Třebíč ve výši 1.800,- Kč 

- bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 4/2017 

- schvaluje výzvu k doložení vlastnictví křížů v katastru obce a záměr převzetí křížů do 

vlastnictví obce v případě, že vlastnictví nebude doloženo 

- schvaluje pořízení slavnostní státní vlajky 

- schvaluje provedení oprav místních komunikací 

- bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1/2017 

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Zapsala: Irena Pokorná 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          Starosta obce: 


