
 Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Martínkov

ze dne 22. září 2020

Přítomni: 
Zastupitelé: Josef Pléha, Mgr. Zdeněk Řepa, Ing. Jaroslav Veselský,  Zdeněk Svoboda 
Omluveni: Pavel Blažek, David Pokorný
Hosté: Otakar Reif

Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Výběrové řízení – rozhodnutí o výběru zhotovitele stavebních prací
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
6. Zápis kontrolního výboru za I. pololetí 2020
7. Setkání občanů
8. Zimní údržba obce
9. Různé

1. Zasedání  zahájil  starosta  Josef  Pléha.  Sdělil,  že  jsou  přítomni  4  zastupitelé  –  ZO  je
usnášeníschopné. Poté určil ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – Zdeněk Svoboda,
Jaroslav Veselský. Zápis provede místostarosta.

Přijato bez připomínek.

2. Starosta předložil návrh programu dnešního zasedání a zeptal se přítomných, zda někdo
chce program doplnit, či změnit. 

Bez připomínek.
Hlasování: 4-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 1/18/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

3. Kontrola plnění usnesení – všechna usnesení z předchozího zasedání ZO byla splněna. 
Stav účtu: 1 838 835 Kč

4. Starosta již na předchozím zasedání informoval o získání dotace z MMR na vybudování
dětského hřiště a přístřešek pro děti. Z předložených nabídek vyšla vítězně firma Roman
Pléha  -  zednictví,  která  předložila  nejvýhodnější  cenovou  nabídku  v  celkové  výši
751.077,98 Kč včetně DPH. Realizace proběhne od 1. 3. 2021 do 10. 5. 2021. 

Hlasování: 4-0-0. Návrh byl přijat.



Usnesení č. 2/18/2020 – ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací na akci „Martínkov – dětské hřiště a přístřešek pro děti“. Na
realizaci zakázky bude podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem – Roman
Pléha – zednictví. 
 

5. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2/2020. 
ZO bere na vědomí.

6. Starosta seznámil ZO se zprávou kontrolního výboru za I. pololetí roku 2020. 
ZO bere na vědomí.

7. Starosta  připomněl  ZO,  že  v  sobotu  10.  10.  2020  se  má  uskutečnit  Setkání  občanů.
Vzhledem  k  epidemiologické  situaci  je  třeba  zvážit,  jestli  je  toto  setkání  vhodné.
Z diskuze vyplynulo, že by mělo dojít k odložení, či spíše ke zrušení tohoto setkání. 

Hlasování: 4-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 3/18/2020 – ZO schvaluje zrušení Setkání občanů.

8. Starosta  navrhl,  aby  zimní  údržbu v obci  i  nadále  zajišťovala  firma Roman Pléha  za
stejnou cenu jako v loňském roce. Jiný zájemce není.

Bez připomínek. 
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení  č.  4/18/2020  –  ZO  schvaluje  zajištění  zimní  údržby  obce  firmou  
Roman Pléha  za  stejných  finančních  podmínek jako  v loňském roce,  tedy  
880Kč/hod. + DPH.

9. Různé
 Starosta informoval ZO, že by se v tomto období mělo uskutečnit vítání občánků. Po

domluvě s rodiči vítaných dětí bude rozhodnuto, jestli  vítání proběhne mimo obecní
úřad na venkovním prostranství (uvnitř budov je třeba mít roušku), nebo bude odloženo
na jaro 2021.  

ZO bere informaci na vědomí. 

 Starosta informoval ZO o rekonstrukci místní komunikace, která bude zahájena v říjnu a
konec realizace je naplánován na 30. listopadu 2020.

ZO bere informaci na vědomí.

 Starosta  informoval  ZO o možném získání  dotace  na rekonstrukci  požární  nádrže  u
kostela.  V této  fázi  je  třeba detailně prostudovat,  zda jsme schopni  splnit  podmínky
dotačního programu.

ZO bere informaci na vědomí.

 Pan Reif vystoupil s dotazem, zda dorazilo na OÚ vyjádření z Kraje Vysočina ohledně
provozního řádu firmy TXP Brno, provoz Martínkov.  Starosta  seznámil zúčastněné s
tímto vyjádřením. 

ZO bere informaci na vědomí.



 Místostarosta informoval ZO o návrhu změnit osvětlení vánočního stromu a také změnit
vánoční strom dle původního plánu při výsadbě, tzn. vánočním stromem se stane jedle
uprostřed návsi.

ZO bere informaci na vědomí.

 Místostarosta  seznámil ZO se situací v obecním lese. Je vytvořen prostor pro výstavbu
oplocenek,  stromky  k  výsadbě  zajistí  p.  Koudelík.  Začátkem  listopadu  bude  třeba
vyhlásit brigádu na výsadbu.

ZO bere informaci na vědomí.

 Místostarosta  seznámil ZO s návrhem na možné odkoupení pozemku paní Houserové
v lokalitě u Jordánu. Pozemek by mohl být využit k výsadbě ovocného sadu. Záležitost
bude projednána na příštím zasedání ZO.

ZO bere informaci na vědomí.

Zápis vyhotoven dne 29. 9. 2020

Zapsal: Zdeněk Řepa

Ověřovatelé zápisu:           Starosta obce: Josef Pléha

Zdeněk Svoboda

Jaroslav Veselský


