Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Martínkov
ze dne 13. listopadu 2018
Přítomni:
Zastupitelé: Josef Pléha, Mgr. Zdeněk Řepa, Josef Svoboda, Zdeněk Svoboda, Pavel Blažek, Ing.
Jaroslav Veselský, David Pokorný
Hosté: Ladislav Venhoda, Jolana Vyplašilová
Hlasování: pro – proti – zdržel se

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Projednání žádosti ŘSD
5. Vítání občánků
6. Prodej dřeva z obecního lesa
7. Zajištění zimní údržby v obci
8. Vyúčtování dotací
9. Smlouva na odvoz TKO
10. Kompetence starosty obce ke schvalování rozpočtu obce
11. Vnitroorganizační směrnice č. 1-6/2018
12. Různé
1. Zasedání zahájil starosta Josef Pléha. Sdělil, že všichni členové ZO jsou přítomni. Poté určil
ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – Josef Svoboda a Zdeněk Svoboda. Zápis provede
místostarosta Zdeněk Řepa.
Přijato bez připomínek.
2. Starosta předložil návrh programu dnešního zasedání a zeptal se přítomných, zda někdo chce
program doplnit, či změnit.
Bez připomínek.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 1/1/2018 – ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO.
3. Kontrolou plnění usnesení bylo zjištěno, že všechna usnesení byla splněna.
Starosta vyzval přítomné, zda ke zprávě mají připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil.
4. Starosta předložil žádost ŘSD ČR týkající se kácení dřevin na parcelním čísle 2539/1 v k.ú.
Martínkov. Jedná se o likvidaci stromů v blízkosti silnice I/38. Dřeviny se dle zprávy nacházejí
ve špatném stavu.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 2/1/2018 – ZO schvaluje žádost ŘSD ČR o kácení dřevin v blízkosti silnice I/38
na parc. čísle 2539/1.
Starosta informoval o návrhu ŘSD ČR na majetkoprávní vypořádání. Jedná se o pozemky na LV
č. 10001 ve vlastnictví obce Martínkov, a to parc. č. 2539/18, 2539/19 a 2539/20. Na těchto
pozemcích se nachází silnice I/38 ve vlastnictví státu, obec Martínkov nemohla tedy na výše
uvedených pozemcích hospodařit.

ZO bere informaci na vědomí a pověřuje starostu zjištěním bližších informací o ceně
pozemků.
5. Starosta informoval členy ZO, že se vítání občánků uskuteční v neděli 25. 11. 2018.
ZO bere informaci na vědomí.
6. Starosta informoval členy ZO o postupu prací v obecním lese a možnosti prodeje dřeva. Prodej
dřeva byl schválen předchozím zastupitelstvem. Vzhledem k nízké výkupní ceně a nasycení trhu
není prozatím jasné, zda se podaří prodat veškeré vytěžené dřevo.
ZO bere informaci na vědomí.
Dále starosta informoval o možnosti prodat palivové dřevo z obecního lesa občanům
Martínkova. Navrhl částku 400Kč/m3.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 3/1/2018 – ZO schvaluje prodej palivového dřeva občanům Martínkova za
400Kč/m3.
7. Starosta navrhl, aby zimní údržbu v obci i nadále zajišťovala firma Roman Pléha za stejnou cenu
jako v loňském roce. Jiný zájemce není.
Bez připomínek.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 4/1/2018 – ZO schvaluje zajištění zimní údržby obce firmou Roman Pléha za
stejných finančních podmínek jako v loňském roce, tedy 880Kč/hod. + DPH.
8. Starosta podal informace o vyúčtování dotací na automobil pro JSDHO. Dotace činila
750 000 Kč, celkové náklady byly 1 177 684 Kč. Poté informoval o čerpání dotace na
rekonstrukci místní komunikace, kde dotace činila 900 000 Kč, celkové náklady byly
1 813 700 Kč. Dále seznámil členy ZO s čerpáním dotace na místo veřejného odpočinku ve výši
147 999 Kč, celkové náklady činí 211 428 Kč.
ZO bere informaci na vědomí.
9. Starosta předložil návrh Smlouvy o svozu domovního odpadu firmou Ferkl Martin. Cena je
stanovena ve výši 580Kč/rok/nádoba (objem 110 litrů). Cena se bude zvyšovat každoročně o
míru inflace vyhlášené ČSÚ. Tato firma zajišťovala svoz i v letech předchozích, jedná se o
spolehlivou firmu. Jiný zájemce není.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 5/1/2018 – ZO schvaluje zajištění svozu komunálního odpadu firmou Ferkl
Martin dle Smlouvy o svozu domovního odpadu, a to v období 1.1.2019 – 31.12.2022.
10. Starosta informoval členy ZO o nutnosti stanovení kompetence starosty obce ke schvalování
jednotlivých rozpočtových opatření.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 6/1/2018 – ZO schvaluje kompetenci starosty obce ke schvalování
jednotlivých rozpočtových opatření a vyhrazuje si právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání ZO.
11. Starosta informoval členy ZO vnitroorganizačních směrnicích. Směrnice č. 1/2018: Účetnictví;
směrnice č. 2/2018: Účtování dlouhodobého majetku a zásob; směrnice č. 3/2018: Odpisování
dlouhodobého majetku; směrnice č. 4/2018: Časové rozlišení, ocenění majetku, rezervy;
směrnice č. 5/2018: Směrnice pro provedení inventarizace; směrnice č. 6/2018: O zabezpečení
zákona o finanční kontrole. Znění směrnic bylo projednáno.
Bez připomínek.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 7/1/2018 – ZO schvaluje platnost vnitroorganizačních směrnic č. 1-6/2018.
12. Starosta předložil žádost ZŠ a MŠ Domamil o finanční příspěvek. Bylo navrženo, aby ZO
poskytlo dětem v mateřské škole raději věcné dary. Starosta se dohodne s učitelkami v MŠ, o
jaké konkrétní dary (hračky) se bude jednat. Hodnota darů nepřesáhne částku 3000Kč.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 8/1/2018 – ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Domamil o věcné dary, a to do výše
3000Kč.
13. Starosta předložil žádost T.J. Sokol Martínkov o odklad termínu vyúčtování dotace. Vzhledem
k tomu, že termín montáže oken a dveří v klubovně sokolovny je stanoven až na prosinec, nebude
možné náklady zanést do účetnictví do 30.11.2018, jak bylo požadováno. T.J. Sokol žádá o
posunutí termínu do 31.12.2018.
Bez připomínek.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 7/1/2018 – ZO schvaluje žádost T.J. Sokol Martínkov o prodloužení termínu
vyúčtování dotace do 31.12.2018.
14. Starosta informoval členy ZO, že svěcení adventního věnce proběhne o první adventní neděli,
tedy 2.12.2018 v 15:30. Další akcí v adventu bude divadelní představení v sokolovně, které je
naplánováno na sobotu 15.12.2018. Občané budou informováni hlášením obecního rozhlasu.
Bez připomínek.
ZO bere informaci na vědomí.
15. Místostarosta navrhl, aby se uskutečnila pracovní vycházka po obci, na které by se členové ZO
domluvili na prioritách prací v příštím roce. Starosta navrhl, aby se uskutečnila po inventarizaci
obecního majetku. Termín bude stanoven na příštím zasedání ZO.
Bez připomínek.
ZO bere informaci na vědomí.
16. Místostarosta uvedl, že ke konci roku vyjde Zpravodaj obce tak, jak bývalo zvykem
v předchozích letech. Termín pro dodání příspěvku je do 30.11.2018.
Bez připomínek.
ZO bere informaci na vědomí.
17. Starosta navrhl, aby se příští zasedání ZO, které je poslední v roce, uskutečnilo v pátek
14.12.2018 v 18 hodin.
Bez připomínek.
ZO bere informaci na vědomí.

Zapsal: Zdeněk Řepa
Datum pořízení zápisu: 16.11.2018
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