Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13.6.2017
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 12 občanů
Ověřovatelé zápisu: Venhoda Luboš
Vyplašilová Jolana
Finanční situace k 12.6.2017:
- účet: 1,059.249,00 Kč
Program:
1. Plnění usnesení
2. Koupě domu č. 76
3. Pietní akt za Josefa Štefana
4. Rozpočtové opatření č. 4/2017
5. Žádost SDH Martínkov o příspěvek
6. Různé
7. Usnesení
Dnešní zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno prohlídkou domu č. p. 76 = rodný dům
Václava Kosmáka – na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Prohlídky
proběhla za přítomnosti občanů. Dále byl prohlédnut prostor za hřbitovem, kde se nachází
kříž, jež bude v letošním roce restaurován. Poté bylo zahájeno vlastní zasedání
zastupitelstva,
Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen
- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: probíhají práce na vyčištění požární nádrže u kostela, proběhla
schůzka ohledně příprav pietního aktu
-2) Starosta obce Josef Svoboda otevřel otázku možné koupě nemovitosti č. 76 a navrhl uspořádat
anketu mezi občany, kteří by mohli vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s tím, aby obec nemovitost
koupila. Místostarosta Josef Pléha konstatoval, že bez znalostí dalších souvislostí, např. že obec
nemá skladovací prostory, kolik by stála výstavba samostatného skladu, že koupě by byla hrazena
z přebytku hospodaření obce z minulých let a nedotkla by se letošního rozpočtu ani plánovaných
akcí (např. asfalt na cestě u nových stavebních míst), nemají občané dostatek podkladů pro
kvalifikované rozhodnutí. Zdeněk Řepa vyjádřil nesouhlas s anketou z obdobných důvodů.
Místostarosta dodal, že na koupi se jej dotazovalo již několik občanů a nikdo z nich se nevyjádřil,
že by nesouhlasil – to potvrdili i přítomní občané. Dále oznámil, že s majiteli mluvil a je předběžně
domluvena schůzka. Část prostředků potřebných na koupi nemovitosti by se pak podle jeho
vyjádření dala získat pomocí veřejné sbírky. Po další diskuzi navrhl Zdeněk Řepa hlasovat o
návrhu, aby starosta a místostarosta vstoupili s majiteli nemovitosti v jednání o ceně, termínu a

dalších podmínkách prodeje a zprávu o výsledku jednání předložili na příští jednání zastupitelstva
obce. Na jejím základě by pak proběhlo závěrečné hlasování o možné koupi domu.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0
- 3) Starosta obce informoval o přípravě pietního aktu za Josefa Štefana. Dle rozhodnutí zastupitelstva je
pro uspořádání pietního aktu vyhrazeno místo před budovou OÚ. V den konání akce bude tento
prostor uzavřen.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2017, toto bere na vědomí.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 5) SDH Martínkov podal žádost o příspěvek na činnost z rozpočtu obce Martínkov v roce 2017 ve výši
50.000,- Kč. Zastupitelstvo výši příspěvku schvaluje.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Venhoda)
- 6) Různé:
- Starosta obce informoval o dokončení terénních úprav v obecním lese.
- Na základě prohlídky místa u kříže za hřbitovem bylo rozhodnuto o přemístění kříže na obecní
pozemek, jehož hranice byly vytyčeny. Budou provedeny terénní úpravy, osazena lavička a
vysazeny dvě lípy. Kříž bude kompletně zrestaurován.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- Místostarosta informoval o novém dotačním programu Fondu Vysočiny „Venkovské prodejny“, kde
je možno žádat o poskytnutí finanční podpory prodejnám na malých obcích. Spoluúčast obce je ve
výši min. 30%, maximální výše dotace je 50.000,- Kč. Bylo schváleno podání žádosti na maximální
částku.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov
-

-

bere na vědomí plnění usnesení
pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním s majiteli nemovitosti č. 76 ohledně možné
koupě nemovitosti do vlastnictví obce Martínkov a výsledek jednání předložili na příští zasedání
zastupitelstva obce
bere na vědomí informace o přípravě pietního aktu dne 24.6.2017
schvaluje vyčlenění prostor pro uspořádání pietního aktu před budovou obecního úřadu
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017
schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost SDH Martínkov na rok 2017 z rozpočtu obce ve výši
50.000,- Kč
schvaluje přesun a zrestaurování kříže za hřbitovem včetně terénních úprav a ozelenění
schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz prodejny v obci ve výši 50.000,- Kč
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zapsala: Irena Pokorná
Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Svěšeno:

