
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14.3.2017 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Pokorná Irena 

                  Řepa Zdeněk 

              Venhoda Luboš 

                  Vyplašilová Jolana  

                        

Zasedání se zúčastnil jeden občan 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pléha Josef 

                                    Venhoda Luboš 

 

Finanční situace k 10.3.2017: 

     - účet: 1,707.889,66 Kč 

  

Program:   

  1. Plnění usnesení 

   2. Schválení vnitřních směrnic obce 

 3. Střednědobý výhled rozpočtu  

 4. Výběr zhotovitele stavebních prací 

 5. Veřejná sbírka – varhany v katedrále 

 6. Rozpočtové opatření č.1 

 7. Různé 

                   8. Usnesení 

      Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen 

 

Starosta obce přednesl návrh programu jednání. Místostarosta požádal o doplnění bodu 

veřejné sbírky v katedrále, bylo schváleno a zařazeno jako bod č. 5 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: vypracovává se znalecký posudek na cenu pozemků – lesních cest 

pro projednání prodeje, záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce. Žádost o dotaci na SZIF byla 

odevzdána 

 

-2) Finanční výbor předložil střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 – 2027. 

      Zastupitelstvo obce střednědobý výhled rozpočtu schvaluje bez připomínek. 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 

 

- 3) Starosta obce předložil vnitřní směrnice č.: 1 – 6/2017 a seznámil zastupitelstvo s jejich obsahem.  

      1. Vnitro organizační směrnice č. 1/2017 – O účetnictví  

      2. Vnitro organizační směrnice č. 2/2017 – O účtování majetku 

      3. Vnitro organizační směrnice č. 3/2017 – O odpisování majetku 

      4. Vnitro organizační směrnice č. 4/2017 – Časové rozlišení, ocenění majetku, rezervy 

      5. Vnitro organizační směrnice č. 5/2017 – Směrnice pro provedení inventarizace  

      6. Vnitro organizační směrnice č. 6/2017 – Finanční kontrola  

      Zastupitelstvo směrnice schvaluje. 

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

        

- 4) Na základě rozhodnutí zastupitelstva se budou provádět stavební práce v budově OÚ. Byl 

vypracován výkaz výměr na tyto práce a osloveny tři firmy, aby podaly nabídku. Pavel Blažek 

oznámil, že na základě § 83 odstavce 2 Zákona č. 128/2000 – Zákon o obcích (obecním zřízení) 

oznámil, že z důvodu možného střetu zájmů díky svému pracovnímu poměru u jednoho z uchazečů 



nebude v uvedeném bodě hlasovat. Nejlevnější nabídku podal Roman Pléha – zednictví, a to ve výši 

223.516,- Kč včetně DPH 

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Blažek) 

 

- 5) Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s dopisem předsedy Svazu měst a obcí s žádostí o 

příspěvek z rozpočtu obcí na pořízení nových varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve 

výši alespoň symbolické 1 koruny na obyvatele. Luboš Venhoda navrhl vyšší příspěvek se 

zdůvodněním, že z Martínkova pochází dlouholetý ředitel kůru v katedrále Otto Albert Tichý. Po 

diskuzi bylo rozhodnuto, že bude oslovena farnost, zda by neproběhla i sbírka v kostele. Obec 

Martínkov by pak přispěla částkou ve výši dvojnásobku výtěžku sbírky, minimálně však 10.000,- 

Kč. Horní strop příspěvku obce byl stanoven na částku 15.000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí. 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 6) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2017, toto bere na vědomí.  

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 7) Různé:  

      - informace starosty o instalaci nové jímky na vodu u hřiště 

      - přednesení zprávy Policie ČR o bezpečnostní situaci v katastru obce Martínkov v roce 2016 

      - byla předložena nabídka na jarní údržbu fotbalového hřiště a odsouhlaseno její zadání 

     Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

   - Luboš Venhoda oznámil vypsání dotačního programu na pořízení dopravního automobilu pro 

zásahovou jednotku obce včetně dotačních podmínek a spolufinancování ze strany obce. Bylo 

schváleno, že žádost na rok 2018 bude podána. V případě získání prostředků na jeho pořízení 

z dotačního programu se zastupitelstvo zavazuje vyčlenit v rozpočtu finance na vlastní podíl ve výši 

max. 650.000,- Kč. 

     Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

   - z důvodu zastaralosti internetových stránek obce bylo rozhodnuto, že bude vypracováno nové 

grafické provedení stránek. Dohoda o provedení práce bude uzavřena s Patrikem Venhodou. 

    Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

      

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení 

- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018–2027 

- schvaluje směrnice č.: 1–6/2017 

- schvaluje výběr zhotovitele stavebních prací na budově OÚ – Roman Pléha, zednictví a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

- schvaluje příspěvek na nové varhany v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

- bere na vědomí RO č.1/2017 

- bere na vědomí informace o instalaci nové jímky vodu u hřiště 

- bere na vědomí informace Policie ČR o bezpečnostní situaci v roce 2016 

- schvaluje provedení jarní údržby fotbalového hřiště 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního programu pro zásahovou 

jednotku obce včetně závazku spolufinancování 

- schvaluje zadání tvorby nových internetových stránek obce 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Zapsala: Irena Pokorná   

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


