
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 16.2.2016 

 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 zúčastnili 4 občané 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Venhoda Luboš 

                   Vyplašilová Jolana 

 

Finanční situace k 5.2.2016: 

     - účet: 1,962.472,17Kč 

 

  

Program:   

  1. Plnění usnesení 

  2. Smlouva o zřízení věcného břemene 

 3. Dotace pro jednotky SDH   

 4. Rozpočet obce na rok 2016  

                   5. Různé 

                   6. Usnesení 

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

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: žádosti o dotace z MMR a POVV byly podány, likvidace 

větví z obecního lesa probíhá 

 

- 2) Na OÚ došla smlouva o zřízení věcného břemene č.: JI-014330031953/001 mezi Obcí 

Martínkov a společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene  stavby: „Martínkov-

Martenek:NN příp. kab. příp.“ (distribuční soustava) za účelem umístění zemního kabelového 

vedení NN a pojistkové skříně na pozemku p.č.: 2531/27 a 2531/2 v k.ú. Martínkov. 

Zastupitelstvo znění smlouvy schvaluje.    

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

 

- 3) Na základě informací Generálního ředitelství HZS České republiky mohou obce žádat o dotaci 

na pořízení dopravního automobilu pro JPO v obci za podmínek uvedených ve výzvě. JPO 

v obci používá starší nákladní automobil AVIA, proto bylo po diskuzi rozhodnuto podat žádost 

o dotaci na pořízení dopravního automobilu. 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   

 



 - 4) Finanční komise sestavila rozpočet obce Martínkov na rok 2016 s příjmy i výdaji ve výši 

3,635.250,- Kč – viz příloha. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce – nástěnce i webové 

úřední desce dne 29.1.2016. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet. 

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

       

 

- 5) Různé:  

      - na likvidaci větví z obecního lesa se přihlásili tři zájemci, schůzka v lese proběhne v sobotu 

20.2.2016. Termín likvidace a odvozu větví – do 31.3.2016. 

      - starosta předložil nabídku na pojištění právní odpovědnosti zastupitelů od pojišťovny 

D.A.S.pojišťovna právní ochrany. Bylo rozhodnuto pozvat zástupce pojišťovny na osobní 

schůzku pro vysvětlení problematiky právní ochrany územních samospráv. 

      - Josef Pléha informoval o vypsání dotačního programu „Údržba a obnova stávajících kulturních 

prvků venkovské krajiny“, ve kterém lze podávat žádosti i na opravy hřbitovních zdí. Bylo 

rozhodnuto, že žádost na opravu zdi hřbitova se všemi náležitostmi bude podána, odpovídá 

místostarosta.  

      - z důvodu opotřebení, nevyhovujícího technického stavu  a zaostalosti počítače v kanceláři OÚ a 

fotoaparátu bylo rozhodnuto o pořízení nového stolního počítače a fotoaparátu.  

       

 

 

 

   - 6) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330031953/001 mezi Obcí 

Martínkov a společností E.ON Distribuce, a.s 

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu pro 

jednotku SDH obce  

- schvaluje rozpočet obce na rok 2016 ve výši 3,635.250,- Kč 

- bere na vědomí zajištění úklidu větví z obecního lesa 

- bere na vědomí nabídku pojištění odpovědnosti zastupitelů 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi 

- schvaluje pořízení nového počítače do kanceláře OÚ a fotoaparátu  

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

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná 


