
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 17.7.2018 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Řepa Zdeněk 

              Vyplašilová Jolana    

 

       Pokorná Irena a Venhoda Luboš - omluveni 

 

  

Zasedání se nezúčastnil žádný občan 

 

Ověřovatelé zápisu: Blažek Pavel 

                               Řepa Zdeněk 

 

Finanční situace k 17.7.2018: 

     - účet: KB 1,214.005,48 Kč 

         

Program:   

  1. Plnění usnesení 

    2. Komunální volby 

 3. Krojované hody 2018 

 4. Výročí 100 let Československa 

 5. Výběr dodavatele na provedení opravy místní komunikace 

                   6. Různé 

                 7. Usnesení 

                    

             Hlasování – 5 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen 

 

- 1). Žádost o dotaci z POVV byla odeslána,  

 

 -2 Pro podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce v letošním roce navrhl starosta obce, 

aby každý kandidát podal svoji vlastní kandidátku. Termín podání kandidátních listin je 31.7.2018 do 

16:00 na MěÚ Moravské Budějovice. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

                       

- 3) Letošní krojované hody se uskuteční o víkendu 10. – 12. srpna. Obce se týká zajištění výstavy – 

odpovídá místostarosta obce. O vernisáži výstavy by mělo být požehnáno nové hasičské auto. 

Místostarosta obce zkontaktuje dodavatele, zda bude dopravní automobil v tomto termínu dodán. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

- 4) Místostarosta obce otevřel otázku programu říjnových oslav 100 let od vzniku Československa. 

Kromě tradičně pořádaného průvodu a položení věnce k pomníku padlým v I. světové válce navrhla 

zvážit vysazení památeční lípy, uspořádání sousedského posezení nebo ohňostroj. Zastupitelstvo se 

k oslavám vrátí na následujícím zasedání.  

 

- 5) Na obec bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na opravu části místní komunikace 

(od křižovatky se silnicí III. třídy k Dufkovým v rozsahu 1.200 m2). Projekt obsahuje výměnu 

obrubníků, provedení recyklace podkladové vrstva a nového asfaltového koberce. Zastupitelstvo 

obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele opravy komunikace – odpovídá 

místostarosta obce. Zároveň zastupitelstvo schvaluje složení komise pro otvírání obálek a výběr 

dodavatele ve složení: Blažek Pavel, Řepa Zdeněk a Vyplašilová Jolana.  

       Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 



 

     

- 6) Různé:  

      - Místostarosta oznámil, že rada Kraje navrhla zastupitelstvu ke schválení naši žádost o dotaci v rámci 

programu Odpady 2018. Po podpisu smlouvy bude na podzim uspořádáno setkání s občany, na 

kterém budou seznámeni s problematikou odpadového hospodářství a třídění odpadů, další práce 

včetně pořízení tří nových kontejnerů na platový odpad budou realizovány postupně až do března 

2019. Odpovídá místostarosta obce. 

      - Termín zájezdu do Tvarožné „Po stopách Václava Kosmáka“ dohodne s místní samosprávou 

místostarosta obce. Předpoklad je v polovině září 2018. Cena zájezdu 200,- Kč (pro mladší 15.-let 

150,- Kč), v ceně je oběd.  

       

 

   - 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- bere na vědomí informace o komunálních volbách v říjnu 2018 

- bere na vědomí informace o přípravách a zajištění krojovaných hodů 

- bere na vědomí návrhy na uspořádání oslav 100 let Československa 

- schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu části místní komunikace z dotace z MMR 

- schvaluje jmenování a složení komise pro otvírání obálek a výběr zhotovitele opravy komunikace 

- bere na vědomí informaci o dotaci z Fondu Vysočiny v rámci programu Odpady 2018 

- bere na vědomí informaci o přípravě zájezdu do Tvarožné 

    

   Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

 

Zapsal: Josef Pléha 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


