
USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Martínkov  

konaného dne 12. 4. 2022 

 

 

Usnesení č. 1/33/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 2/33/2022 – ZO schvaluje zadání realizace výměny oken a dveří v areálu na výhoně 

firmě QELLAN s.r.o. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 3/33/2022 – ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2531/57 Ladislavu Martenkovi 

za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené se zaměřením pozemku, uzavřením kupní smlouvy a 

zápisem v katastru nemovitostí hradí kupující. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 4/33/2022 – ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2531/3 Mariánu Vyplašilovi 

a Jitce Vyplašilové za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené se zaměřením pozemku, 

uzavřením kupní smlouvy a zápisem v katastru nemovitostí hradí kupující.  

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 5/33/2022 – ZO schvaluje uspořádání vzpomínkové akce k uctění památky řídícího 

učitele Josefa Štefana, který byl 18. 6. 1942 popraven nacisty za svou odbojovou činnost. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 6/33/2022 – ZO schvaluje poskytnutí dotace T. J. Sokol Martínkov ve výši 73.000 Kč. 

(členové T. J. Sokol Martínkov – Josef Pléha, Zdeněk Řepa, David Pokorný, Jaroslav 

Veselský). 

✓ Hlasování: 5-0-1 (zdržel se Pavel Blažek). 

 

Usnesení č. 7/33/2022 – ZO schvaluje podání žádostí z Dotačních programů Kraje Vysočina, a 

to z programu Venkovské služby 2022. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 8/33/2022 – ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2021. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 9/33/2022 – ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2021. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 10/33/2022 – ZO schvaluje nákup obecní kamery. 

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

Usnesení č. 11/33/2022 – ZO schvaluje vytvoření smlouvy o pronájmu obecního pozemku za 

10 Kč/m2 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

✓ Hlasování: 6-0-0 



 

Usnesení č. 12/33/2022 – ZO schvaluje oslovení vlastníků pozemků, na kterých se dle územního 

plánu plánuje výstavba rodinných domů, s nabídkou na odkoupení jejich pozemku, nebo 

výměnu za obecní pozemek v poměru 1:2.  

✓ Hlasování: 6-0-0 

 

 

 

 

 

  ……………………………..                 .…………………………… 

 Josef Pléha     Mgr. Zdeněk Řepa     
     starosta obce     místostarosta obce 


