
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 17.10.2017 

 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 zúčastnili 2 občané 

 

Ověřovatelé zápisu: Řepa Zdeněk 

                                   Vyplašilová Jolana  

 

Finanční situace k 16.10.2017: 

     - účet: 1,530.288,55 Kč 

  

Program:   

  1. Plnění usnesení 

   2. Příspěvek obce Nadačnímu fondu svatovítské varhany 

 3. Rozdělení obecních pozemků 

 4. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

 5. Rozpočtové opatření č. 7/2017 

 6. Různé 

                   7. Usnesení 

 

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

 

 

- 1) Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitost č. 76 je připravena k podpisu, setkání občanů 

proběhlo. Byly spuštěny nové internetové stránky obce a zahájeny práce na obnově křížku za 

hřbitovem. 

 

-2) Místostarosta obce Josef Pléha seznámil zastupitele s výsledkem sbírky na varhany v katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha v Praze, která se uskutečnila v místním kostele. Duchovním správcem farnosti 

bylo na OÚ odevzdáno celkem 7.000,- Kč, které byly na tento účel vybrány. V souvislosti 

s rozhodnutím zastupitelstva bylo navrženo přispět z rozpočtu obce částkou ve výši 15.000,- Kč. Bylo 

schváleno. 

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

         

- 3) V souvislosti s  žádostí p. Michala Strachoty o koupi části pozemku p.č. 292/5 v k.ú. Martínkov bylo 

starostou obce oznámeno, že vyhotovení geometrického plánu a oddělení části pozemku by vyšlo 

přibližně na 10.000,- Kč. Podmínky případného prodeje byly stanoveny na minulém zasedání ZO. Po 

diskuzi bylo odsouhlaseno, že obec zajistí oddělení části uvedeného pozemku pouze v případě, že se 

žadatel písemně zaváže tyto náklady uhradit v kupní smlouvě. Starosta toto rozhodnutí oznámí 

žadateli.         

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

        

- 4) V letošním roce končí nájemní smlouvy na hrobová místa na místním hřbitově. Na návrh starosty obce 

bylo odsouhlaseno, že ceny za nájem hrobových míst zůstávají stejné, jako v minulém období, tj. 160,- 



Kč/hrob a 320,- Kč/dvojhrob za období 2017–2027. Nové smlouvy se budou podepisovat a poplatky 

hradit od 10.11.2017 do 17.12.2017. 

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

 

- 5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7/2017, toto bere na vědomí 

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

 

- 6) Různé:  

      - V letošním roce se dle informací místostarosty obce nebude pořádat celostátní vypouštění balónků. 

Navrhl proto, aby byla v Martínkově uspořádána veřejná projekce vánoční pohádky Anděl Páně 2 a 

poplatek za projekci by uhradila obce. Bylo schváleno. 

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

  - Místostarosta navrhl pořízení kancelářských skříní do horní výstavní místnosti pro potřeby uskladnění 

materiálů OÚ a členů pěveckého sboru, který má v místnosti zkušebnu. Bylo schváleno. 

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

  - Místostarosta seznámil zastupitele s nově vypsanými dotačními programy MMR a navrhl podat žádost 

o dotaci na vybudování dětského hřiště v sousedství fotbalového hřiště. K žádosti o dotaci musí být 

předložena projektová dokumentace a stavební povolení, termín podání žádosti je 15.1.2018. Návrh 

herních prvků bude řešen na samostatné schůzce. Bylo schváleno. 

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

  - Starosta seznámil zastupitelstvo s informacemi ze schůze Moravskobudějovického mikroregionu = 

výstava, výše členských příspěvků a další.  

 

      

 

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení 

- schvaluje příspěvek Nadačnímu fondu svatovítské varhany ve výši 15.000,- Kč 

- schvaluje rozdělení pozemku p.č.292/5 v k.ú. Martínkov za podmínky, že žadatel o koupi části 

tohoto pozemku uhradí náklady spojené s rozdělením 

- schvaluje výši nájmu za hrobová místa na místním hřbitově na roky 2017–2027 

- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017  

- schvaluje veřejnou projekci vánoční pohádky 

- schvaluje pořízení kancelářských skříní do výstavní místnosti 

- schvaluje zadání projektové dokumentace na dětské hřiště v horní části obce 

- bere na vědomí informace ze zasedání Moravskobudějovického mikroregionu. 

 

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

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


