Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 16.5.2017
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 nezúčastnil žádný občan
Ověřovatelé zápisu: Blažek Pavel
Pléha Josef
Finanční situace k 11.5.2017:
- účet: 1,259.634,41 Kč
Program:
1. Plnění usnesení
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
3. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka
4. Rozpočtové opatření č.2/2017 a 3/2017
5. Možnost zakoupení domu č. 76
6. Žádost TJ Sokol Martínkov o příspěvek
7. Různé
8. Usnesení
Starosta obce přednesl návrh programu jednání. Místostarosta požádal o doplnění
bodu: možnost koupě domu č. 76, bylo schváleno a zařazeno jako bod č. 6
Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen
- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: probíhá příprava smlouvy o prodeji lesních pozemků,
pracovníci na VPP nastoupili od 1. 5. 2017, úprava zeleně v parku byla provedena, dar diakonii
byl poskytnut. Byla provedena údržba hřiště a dokončeny práce na opravách vnitřních prostor
OÚ.
-2) Starosta obce předložil Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, které bylo
provedeno dne 27.4.2017 Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Návrh závěrečného účtu za rok 2016 a účetní závěrku
roku 2016, sestavenou k 31.12.2016. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2016 bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016, sestavenou k
31.12.2016 výrokem Schváleno.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 2/2017 a 3/2017, tato bere na
vědomí.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

- 5) Na obec došla žádost Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov o poskytnutí příspěvku na činnost
v roce 2017 z rozpočtu obce Martínkov ve výši 65.000,- Kč. Žádost je v souladu s pravidly o
poskytování příspěvků spolkům z rozpočtu obce, zastupitelstvo příspěvek schvaluje.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Pléha)
- 6) Místostarosta obce otevřel otázku možné koupě domu č.p. 76 v k.ú. Martínkov – rodný dům
Václava Kosmáka. Dům je vedle budovy OÚ a jeho součástí je rozsáhlá stodola. Jelikož obec
nemá prostory, kde by skladovala nářadí a materiál, navrhl jednat o možné koupi domu. Majitelé
dle oznámení již snížili cenu z původně požadovaných 850.000,- Kč na 789.000,- Kč. Starosta
obce se vyjádřil, že dle jeho názoru jde stále o vysokou částku. Místostarosta sdělil, že provedl
kalkulaci na případné postavení plechové nezateplené skladovací haly o stejné výměře, jako
uvedená stodola, a hala vychází na částku přibližně 650–700 tisíc korun. Dále uvedl, že v obytné
části domu by se dalo zřídit muzeum Martínkova, případně byt. Zdeněk Řepa a Pavel Blažek
vyjádřili podporu případné koupi s tím, že skladovací prostory obec potřebuje a nemovitost není
v havarijním stavu, který by vyžadoval okamžitou zásadní rekonstrukci. Zdeněk Řepa dodal, že
na postupné opravy by se určitě daly využít různé dotační a grantové programy. Josef Pléha
zmínil i možnost vypsání veřejné sbírky. Po diskuzi bylo domluveno, že místostarosta požádá
majitele o prohlídku domu, aby se všichni zájemci mohli seznámit se stavem a velikostí
nemovitosti.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
- 5) Různé:
- K uspořádání pietního aktu na bývalého řídícího školy v Martínkově Josefa Štefana proběhne
samostatná schůzka v pátek 26.5.2017. Zastupitelstvo odsouhlasilo vydání knihy o Josefu
Štefanovi, schválilo program akce a seznam oficiálně pozvaných hostů.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

- 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov
-

bere na vědomí plnění usnesení
bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2016
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad
schvaluje účetní závěrku za rok 2016, sestavenou k 31.12.2016 výrokem schváleno.
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017 a 3/2017
schvaluje poskytnutí příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Martínkov z rozpočtu obce ve výši
65.000,- Kč
bere na vědomí informace o možné koupi domu č.p. 76 a schůzku spojenou s prohlídkou
schvaluje vydání publikace o Josefu Štefanovi, program pietního aktu a seznam pozvaných
hostů
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zapsala: Irena Pokorná
Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Svěšeno:

