
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 17.8.2018 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Řepa Zdeněk 

       Venhoda Luboš 

              Vyplašilová Jolana    

 

       Pokorná Irena - omluvena 

 

  

Zasedání se nezúčastnil žádný občan 

 

Ověřovatelé zápisu: Venhoda Luboš 

                               Vyplašilová Jolana 

 

Finanční situace k 17.8.2018: 

     - účet: KB 1,364.602,43 Kč 

         

Program:   

  1. Plnění usnesení 

    2. Výběrové řízení na dodavatele na provedení opravy místní komunikace 

 3. Rozpočtové opatření č. 4/2018 

 4. Zpráva finančního výboru za 2. čtvrtletí 2018  

 5. Zpráva kontrolního výboru za 1. pololetí 2018 

                   6. Různé 

                   7. Usnesení 

                    

             Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen 

 

- 1). Krojované hody proběhly, bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele opravy komunikace. Je 

podepsána smlouva na zhotovitele altánu včetně mobiliáře.   

 

 -2 V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby: Oprava části MK č. 1b v obci Martínkov bylo 

osloveno osm stavebních společností zabývajících se prováděním silničních staveb. Výběrové řízení 

zajišťoval místostarosta obce. Datum pro podání nabídek bylo zadávacími podmínkami stanoveno na 

10.8.2018, kdy se sešla i komise pro otvírání obálek a vyhodnocení nabídek. K tomuto datu nebyla 

do sídla zadavatele – obce Martínkov doručena žádná nabídka na provedení opravy komunikace. 

Komise proto konstatovala, že výběrové řízení je neplatné a je nutné jej vypsat znovu. Zastupitelstvo 

obce tuto zprávu bere na vědomí. Místostarosta oznámil, že v úterý 14.8.2018 došla e-mailem jedna 

neoficiální nabídka s žádostí na bližší projednání podmínek provedení opravy. Jelikož tento postup 

není v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, rozhodlo zastupitelstvo obce o vypsání 

nového výběrového řízení na tuto zakázku. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace je jednou z podmínek 

zaslání kopie smlouvy se zhotovitelem na Ministerstvo pro místní rozvoj do 30.8.2018. Je tedy nutno 

požádat o prodloužení tohoto termínu. Odpovídá starosta a místostarosta.  

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

                       

- 3) Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 4/2018. Zastupitelstvo bere předložené rozpočtové 

opatření na vědomí.  

 

- 4) Byl předložen zápis finančního výboru za druhé čtvrtletí roku 2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 



- 5) Byl předložen zápis kontrolního výboru za první pololetí roku 2018. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

     

- 6) Různé:  

      - Starosta obce oznámil, že na základě došlého rozhodnutí je nutno provést likvidaci dalších stromů 

v obecním lese, které jsou napadeny kůrovcem.  

     - Místostarosta oznámil, že dle sdělení dodavatele dopravního automobilu pro zásahovou jednotku obce 

nemohl být dodržen termín dodání automobilu dle kupní smlouvy, a to zejména z důvodů pozastavení 

výroby dodávkových automobilů ze strany výrobce kvůli nutnosti provést nové homologační testy. Ty 

je nutno provést kvůli novým nařízením o emisích – přechod na méněemisní motory. V současné 

době by měla být dle informací oficiálního distributora automobilky v ČR výroba po provedení všech 

potřebných testů a zkoušek obnovena. Předpokládaný termín dodání automobilu je v září 2018. V této 

souvislosti se po dohodě se Sborem dobrovolných hasičů provede žehnání a předání automobilu 

společně s termínem setkání občanů, tj. 13.10.2018. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.  

       

 

   - 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- bere na vědomí informace o neplatnosti výběrového řízení na zhotovitele opravy části místní 

komunikace v obci 

- schvaluje vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele opravy části MK č. 1B v obce 

- bere na vědomí návrhy rozpočtové opatření č. 4/2018 

- bere na vědomí zápis finančního výboru č. 2/2018 

- bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 1/2018 

- bere na vědomí informaci o nutnosti likvidace stromů v obecním lese z důvodu napadení 

kůrovcem 

- bere na vědomí informaci o důvodech zpoždění dodání nového dopravního automobilu pro 

zásahovou jednotku obce.  

    

   Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

 

Zapsal: Josef Pléha 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


