Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 12.1.2016
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

Zasedání se zúčastnilo 0 občanů
Ověřovatelé zápisu: Blažek Pavel
Řepa Zdeněk
Finanční situace k 11.1.2016:
- účet: 1,750.398,64 Kč

Program:
1. Plnění usnesení
2. Úprava rozpočtu č. 7/2015
3. Žádost nájemce pohostinství
4. Informace Policie ČR
5. Program obnovy venkova Vysočiny
6. 3. Setkání rodáků
7. Různé
8. Usnesení
Hlasování - 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen
- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: žádost o dotaci z MMR se zpracovává, schválené odměny
byly vyplaceny.
- 2) Byla předložena úprava rozpočtu č. 7/2015. Zastupitelstvo úpravu schvaluje.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 3) Na obec přišla žádost paní Hany Sýkorové o odstranění televizoru z pohostinství a snížení
nájmu o televizní poplatky ke konci ledna 2016. Po diskuzi bylo rozhodnuto televizor vyřadit.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 4) Starosta předložil zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního úřadu
Martínkov v roce 2015. Hodnocení součinnosti PČR a OÚ Martínkov – velmi dobrá úroveň.
- 5) Projekty do Programu obnovy vesnic Vysočiny lze podávat do 15. února 2016. Bylo
rozhodnuto podat žádost o dotaci na vytvoření stání pro kontejnery na tříděný odpad před
prodejnou (za úrovní stávajícího oplocení) spolu s novým oplocením před budovou a úpravou
chodníku.Rozpočet zpracuje místostarosta obce.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 6) V letošním roce proběhne 3. Setkání rodáků a přátel obce Martínkov. Navržený termín –
krojované hody 13. – 14. srpna 2016. Místostarosta navrhl jiný termín s odůvodněním, že o
hodech je program už tak dost bohatý a program pro rodáky navíc je problém zejména časový.
Po diskuzi se většina zastupitelů přiklonila k termínu krojovaných hodů.
Hlasování: pro – 6, proti – 1 (Pléha), zdržel se – 1 (Řepa)
- 7) Různé:
- ve středu 20.1.2016 se uskuteční přijetí vítězů soutěže Vesnice roku 2016 prezidentem
republiky. Za Martínkov se zúčastní starosta a místostarosta. Byly odsouhlaseny dary pro pana
prezidenta.
- zpracování větví po těžbě v obecním lese bude nabídnuto občanům – termín únor 2016
- 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov
-

bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce
schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2015
schvaluje vyřazení televizoru z pohostinství a snížení nájmu o televizní poplatky
bere na vědomí informace PČR o bezpečnostní situaci roce 2015
schvaluje podání žádosti o dotaci z POVV na vytvoření nového kontejnerového stání před
prodejnou, nové oplocení a úpravu chodníku
schvaluje termín konání 3. Setkání rodáků a přátel obce 13. a 14. srpna 2016
schvaluje formu likvidace větví z obecního lesa – nabídka zpracování občanům
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zapsala: Irena Pokorná

