
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 19.6.2018 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Venhoda Luboš 

              Vyplašilová Jolana    

 

       Pokorná Irena a Řepa Zdeněk - omluveni 

 

  

Zasedání se nezúčastnil žádný občan 

 

Ověřovatelé zápisu: Venhoda Luboš 

                               Vyplašilová Jolana    

 

Finanční situace k 18.6.2018: 

     - účet: KB 1,223.829,32 Kč 

         

Program:   

  1. Plnění usnesení 

    2. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2017 

 3. Návrh závěrečného účtu 

 4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí - EON 

 5. Výběr dodavatele místa pasivního odpočinku – výsledek výběrového řízení  

                   6. Žádost o dotaci POVV 2018 z Kraje Vysočina 

                   7. Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10.2018 

                   8. Smlouva o poskytnutí finančního daru – klub „Radost“ Prostějov 

                   9. Smlouva pro poskytovatele článků do měsíčníku Moravskobudějovický zpravodaj 

                 10. Strategický plán rozvoje sportu v obci Martínkov 

                 11. Zápis finančního výboru 

                 12. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

                 13. Různé 

                 14. Usnesení 

                    

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

 

- 1) Výběrové řízení na místo pasivního odpočinku (altán s mobiliářem) proběhlo, přednáška o V. 

Kosmákovi se uskutečnila 13.5.2018. Byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol a 

SDH Martínkov. Kupní smlouva na dopravní automobil pro zásahovou jednotku byla podepsána. 

Žádosti o dotace z Fondu Vysočiny byly odeslány v termínu.  

 

 -2 Starosta obce předložil Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, které bylo provedeno 

dne 29.5.2018. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí. 

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

                

- 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Návrh závěrečného účtu za rok 2017 a účetní závěrku roku 

2017, sestavenou k 31.12.2017. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez 

výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017, sestavenou k 31.12.2017 výrokem 

Schváleno.  

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

 



- 4) Na obec došel návrh smlouvy o smlouvě budoucí od společnosti EON Distribuce č. 10 30043980/02 

– přípojka NN Havlínovi. Zastupitelstvo obce návrh smlouvy schvaluje.  

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

 

- 5) Místostarosta obce seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na provedení místa pasivního 

odpočinku. Bylo osloveno pět společností, dvě z nich nepodaly nabídku z kapacitních důvodů. 

V termínu dle zadávacích podmínek přišly nabídky od společnosti STABO MB, s.r.o., DEFITA 

TRUST s.r.o. a Roman Pléha – zednictví. Komise pro výběr dodavatele po kontrole všech nabídek 

předložila zprávu o výsledku výběrového řízení. Pavel Blažek oznámil, že v souladu s ustanovením 

zákona o obcích nebude v tomto bodě hlasovat z důvodu zaměstnaneckého poměru u jednoho 

z uchazečů. Na základě kritéria výběrového řízení = nejnižší nabídková cena byla pro zhotovení prací 

vybrána společnost DEFITA TRUST s.r.o., Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového 

řízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.  

       Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 (Blažek) 

 

- 6) V červnu je poslední termín podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočina. Po 

diskuzi bylo starostou obce navrženo podat žádost na dokončení zateplení budovy prodejny a 

pohostinství, úpravy elektroinstalace a pořízení nové vodárny pro prodejnu. Bylo schváleno.  

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

 

- 7) Ve dnech 5. a 6. říjan 2018 proběhnou v ČR volby do zastupitelstev obcí a měst. Na obec došly 

podklady pro registraci stran a nezávislých kandidátů včetně vzoru podpisových listin. Informace 

k volbám budou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách obce.  

 

- 8) Na obec přišla žádost o poskytnutí příspěvku a návrh darovací smlouvy od Asociace rodičů zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s. klub „Radost“ Prostějov. Po diskuzi bylo starostou obce navrženo 

neposkytnutí příspěvku této organizaci.  

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

 

- 9) Na obec přišla smlouva pro poskytovatele článků do měsíčníku Moravskobugějovicko. Zastupitelstvo 

obce bylo seznámeno se zněním smlouvy a smlouvu schvaluje. 

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

 

- 10) Místostarosta obce předložil Strategický plán rozvoje sportu v obci Martínkov, který vypracoval ve 

smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů 

Zastupitelům byly vysvětleny jednotlivé body plánu rozvoje sportu a plán byl schválen.    

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

 

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

  

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

opatření na vědomí.  

 

     

- 13) Různé:  

      - Starosta obce oznámil, že dle předběžných zpráv byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena 

žádost o dotaci na opravu místní komunikace v obci a neschválena žádost o vybudování dětského 

hřiště a přístřešku. Po obdržení oficiálního přípisu dotace budou projednány další kroky.  

      - Luboš Venhoda poděkoval jménem SDH Martínkov všem za pomoc při oslavách výročí založení 

sboru a za poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání těchto oslav. Bylo konstatováno, že akce 

proběhla důstojně a vydařila se.  

       

 

 

 



   - 14) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2017 

- schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad  

- schvaluje účetní závěrku za rok 2017, sestavenou k 31.12.2017 výrokem schváleno. 

- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 10 30043980/02 – přípojka NN Havlínovi mezi Obcí 

Martínkov a společností EON distribuce 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na místo pasivního odpočinku 

- pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 

- schvaluje podání žádosti o dotaci z POVV 

- bere na vědomí informace o volbách do zastupitelstev měst a obcí 

- neschvaluje poskytnutí příspěvku klubu „Radost“ Prostějov 

- schvaluje smlouvu pro poskytovatele článků do Moravskobudějovického zpravodaje 

- schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci Martínkov 

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

- bere na vědomí rozpočtové opatřená č. 3/2018 

- bere na vědomí informace o dotacích z MMR 

- bere na vědomí informace o průběhu oslav 130. let SDH Martínkov 

    

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

 

 

 

Zapsal: Josef Pléha 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


