Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 15.12.2017
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:
Přítomni: Svoboda Josef
starosta
Pléha Josef
místostarosta
Blažek Pavel
Pokorná Irena
Řepa Zdeněk
Venhoda Luboš
Vyplašilová Jolana (příchod v 18:25)
Zasedání se nezúčastnil žádný občan
Ověřovatelé zápisu: Blažek Pavel
Pléha Josef
Finanční situace k 11.12.2017:
- účet: KB 994.238,20 Kč
ČNB 112.290,00 Kč
Program:
1. Plnění usnesení
2. Rozpočtové provizorium na ¼ roku 2018
3. Rozpočtové opatření č. 8/2017 a 9/2017
4. Žádost MŠ Domamil
5. Informace o dotačních titulech
6. Vyhodnocení ankety OÚ
7. Schválení plánu inventur
8. Zmařená investice
9. Různé
10. Usnesení
Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen
- 1) Byly koupeny skříňky a odeslán dar nadaci na vybudování Svatovítských varhan. Proběhlo divadelní
představení i projekce pohádky. Probíhá výběr nájmu za hrobová místa.
-2) Starosta obce navrhnul schválení pravidel rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2018
s platností do doby schválení řádného rozpočtu. V rámci pravidel rozpočtového provizoria budou
hrazeny výdaje na běžný chod obce a OÚ a dále závazky z dříve uzavřených smluv a faktur došlých za
rok 2017. V období platnosti rozpočtového provizoria nebudou zahajovány žádné investiční akce.
V případě hrozící škody na majetku obce lze hradit náklady spojené s jejím odvrácením.
Hlasování: pro – 5, proti – 0 zdržel se – 1 (Pléha)
- 3) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 8/2017 a 9/2017. Tato rozpočtová
opatření bere na vědomí bere.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
- 4) Starosta předložil dopis z MŠ Domamil s žádostí o příspěvek na vánoční dárky. Na návrh Zdeňka Řepy
budou dárky koupeny a předány přímo ředitelce MŠ dle jejího výběru.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

- 5) V 18:25 se na zasedání dostavila J. Vyplašilová. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce
s vypsanými dotačními tituly pro obce, v rámci nichž by mohla obec podat žádosti. Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti na vybudování dětského hřiště v lokalitě „Na Výhoně“ a žádost o dotaci na
opravu obecní komunikace – silnice na návsi.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 6) Místostarosta seznámil ZO s výsledky ankety obecního úřadu i s doplněnými poznámkami občanů.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 7) Starosta obce předložil „Plán inventur“ Obce Martínkov. Inventarizace bude zahájena dne 30.12.2017 a
ukončena 23.1.2018. Zastupitelstvo schvaluje předložený „Plán inventur“.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 8) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací na hřiště ve výši 131 208,- Kč. Tato
dokumentace je již zastaralá a pro případnou rekonstrukci hřiště nepoužitelná. Zastupitelstvo obce proto
schvaluje dokumentaci vyřadit z účtu 042 jako zmařenou investici.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 9) Různé:
- Místostarosta obce předložil předběžný plán činnosti OÚ Martínkov na roku 2018. V rámci něj navrhnul
provedení asfaltu na komunikaci u nových obytných domů, dokončení fasády na budově OÚ a výměnu
střešní krytiny na stodole. Dále navrhnul uspořádání zájezdu „Po stopách Václava Kosmáka“ v roce
2018, který je rokem Kosmákova výročí narození i úmrtí. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- 10) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov
-

bere na vědomí plnění usnesení
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na ¼ roku 2018
bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2017 a 9/2017
schvaluje zakoupení dárků pro MŠ Domamil
schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště
schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu obecní komunikace – náves
bere na vědomí informace o výsledku ankety OÚ
schvaluje plán inventur majetku obce
schvaluje vyřazení projektové dokumentace na fotbalové hřiště z účtu 042
bere na vědomí informace o plánu činnosti OÚ Martínkov na rok 2018
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zapsala: Irena Pokorná

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Svěšeno:

