
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Martínkov 

konaného dne 12. 11. 2019

Usnesení č. 1/11/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 2/11/2019 – ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030052822/001.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 3/11/2019 – ZO schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu obce Martínkov  

za uplynulé období květen 2015 – březen 2019.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení  č.  4/11/2019 –  ZO  schvaluje  vyčlenění  tří  stavebních  parcel  pro výstavbu  rodinných  

domů v lokalitě Výhon na parc. č. 2531/2. 

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 5/11/2019 – ZO schvaluje podmínky prodeje stavebních pozemků - cena činí 100 Kč/m2 

s tím,  že při  dodržení  podmínek smlouvy (do 5  let  zkolaudováno)  bude majiteli  pozemku  

(kupujícímu) vráceno 20% z kupní ceny pozemku. 

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 6/11/2019 – schvaluje prodej části pozemku p.č. 2565/4 písmeno „c“ a „f“ a pozemku p.č. 

146 písmeno „e“ v k.ú. Martínkov dle geometrického plánu č. 281-46412/2019 vypracovaném Ing.

Ladislavem Dokulilem paní Daně Urbánkové, Litohoř 168, 675 44 Lesonice za cenu 40,- Kč/m2. 

Výlohy spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápisu v katastru nemovitostí hradí kupující. 

Záměr prodeje pozemku a části pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce Martínkov dne 

19.7.2019 

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 7/11/2019 – ZO bere na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních 

údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu

a  Rady  (EU)  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  

zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. Zastupitelstvo obce Martínkov 

ukládá  jednotlivým  členům  zastupitelstva  obce,  aby  při  plnění  svých  úkolů  zajišťovali  

dodržování  těchto  pravidel.  Starostovi  obce  ukládá  zajistit  dodržování  těchto  pravidel  při  



zpracování  osobních  údajů  obecním  úřadem  a  při  plnění  smluv,  jejichž  předmětem  je  

zpracování osobních údajů.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení  č.  8/11/2019 –  ZO  schvaluje  zadání  výběrového  řízení  na  stavební  zakázky  Oprava  

místní  komunikace  č.  2b  a  části  3c  v  obci  Martínkov  a  Přestavba  rodinného  domu  na  

víceúčelový obecní dům - I. etapa.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 9/11/2019 – ZO schvaluje pořízení materiálního vybavení (3 kompletů) pro zásahovou  

jednotku obce. 

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 10/11/2019  – ZO schvaluje prodej části  pozemku parc.  č.  292/5 panu Jiřímu Holubovi  

za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápisu v katastru nemovitostí  

hradí kupující. 

 Hlasování: 6-0-0

 

……………………………..              .……………………………
 Josef Pléha     Mgr. Zdeněk Řepa    

     starosta obce                místostarosta obce


