
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Martínkov 

konaného dne 17. 4. 2020

Usnesení č. 1/15/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 2/15/2020  –  ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330057737/004  

mezi Obcí Martínkov a E.ON Distribuce, a.s.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 3/15/2020 – schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Martínkov, 

Martínkov 29, 675 44 Lesonice IĆ: 00378151 a společností AGSTAV TŘEBÍČ, a.s., Hrotovická  

1184, 674 01 Třebíč IČ: 46966676 o umístění inženýrských sítí s názvem Betonárna AGSTAV  

Lesonice, el. vedení 22 kV a trafostanice na pozemcích p.č. 2540 o výměře 464 m2 a p.č. 2619 o 

výměře 251 m2 v k.ú. Martínkov, které jsou ve výlučném  vlastnictví obce Martínkov. 

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 4/15/2020 – ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení  č. 5/15/2020 – ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2019.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 6/15/2020 – ZO schvaluje podání žádosti na vytvoření jednoho místa v rámci VPP.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 7/15/2020 – ZO schvaluje podání žádosti na Fond Vysočiny, program Venkovské prodej-

ny 2020.

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 8/15/2020  – ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních  

prací na akci „Přestavba rodinného domu na víceúčelový obecní dům – I. etapa“. Na  

realizaci zakázky bude podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem – společností DEST 

Morava s.r.o. 

 Hlasování: 5-0-1 (zdržel se Josef Pléha)



Usnesení č. 9/15/2020 – ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních

prací  na  akci  „Oprava  MK  č.2b  a  části  3c  v obci  Martínkov“.  Na  realizaci  zakázky  bude

podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem – společností SVOBO MB stav, s.r.o. 

 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č.  10/15/2020 – ZO schvaluje  rozhodnutí  starosty  o prominutí  nájmu a odkladu

plateb záloh za energie v prodejně a pohostinství od 1. března do konce nouzového stavu.

 Hlasování: 6-0-0

……………………………..              .……………………………
 Josef Pléha     Mgr. Zdeněk Řepa    

     starosta obce                místostarosta obce


