
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 8.9.2017 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Pokorná Irena 

                  Řepa Zdeněk 

                  Venhoda Luboš 

              Vyplašilová Jolana  

       

                      

Zasedání se zúčastnili 2 občané 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pléha Josef 

                                    Venhoda Luboš  

 

Finanční situace k 8.9.2017: 

     - účet: 1,473.325,58 Kč 

  

Program:   

  1. Plnění usnesení 

   2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

 3. Nové internetové stránky obce 

 4. Příprava setkání občanů 

 5. Rozpočtové opatření č. 5/2017 a 6/2017 

 6. Žádost o koupi pozemku 

 7. Různé 

                   8. Usnesení 

 

             Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen 

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: oprava místních komunikací byla provedena, slavnostní vlajka ČR 

je objednána, podmínky koupě domu č. 76 projednány. 

 

-2) Starosta obce Josef Svoboda předložil zastupitelům návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě – 

koupě domu č. 76 v k.ú. Martínkov do vlastnictví obce Martínkov. Znění smlouvy bylo 

zastupitelům poskytnuto v minulém týdnu spolu s poznámkami notáře a zástupce realitní kanceláře. 

Zastupitelstvo smlouvu o budoucí kupní smlouvě schvaluje a pověřuje starostu obce jejím 

podpisem.  

       Hlasování: pro – 7, proti – 0 zdržel se – 0 

         

- 3) Ing. Jaroslavem Veselským a Patrikem Venhodou byly zastupitelům předvedeny nové internetové 

stránky obce Martínkov – změna grafiky, ovládání, umístění článků, aktualit, fotogalerie atd. Po 

diskuzi bylo dohodnuto, že představený návrh upraví podle vznesených připomínek. Poté bude 

provedena kompletní aktualizace internetových stránek obce. Zastupitelstvo schvaluje tento postup 

a vyplacení odměny tvůrcům nových webových stránek. 

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

        

- 4) Bylo projednáno uspořádání pravidelného setkání občanů – termín 7.10.2017, hudba zajištěna, 

občerstvení ve spolupráci s SDH Martínkov. 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 



 

- 5) Starosta obce předložil rozpočtová opatření č.5/2017 a č. 6/2017. tato bere na vědomí. 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 6) Starosta obce předložil žádost p. Michala Strachoty o koupi části pozemku p.č. 292/5 v k.ú. 

Martínkov za účelem rozšíření svého pozemku pro výstavbu rekreačního objektu s dotazem na 

možnost koupě a přibližnou cenu. Jelikož se jedná pouze o část pozemku, bude v případě prodeje 

nutno pořídit geometrický plán a prodávanou část pozemku vyčlenit. Tyto náklady by musel zaplatit 

kupující, ostatní podmínky prodeje by byly stejné, jako u ostatních prodávaných pozemků – cena 

10,- Kč/m2, převod v katastru nemovitostí a náklady s vypracováním kupní smlouvy hradí kupující. 

O těchto skutečnostech bude starosta obce informovat žadatele o koupi. 

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 7) Různé:  

      - Připomínka 99. výročí vzniku Československa proběhne v pátek 27. října 2017 v 18:00 hodin – 

lampionový průvod, položení věnce k pomníku padlých 

         Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

  - Místostarosta navrhl uspořádání ankety mezi občany – předcházející anketa proběhla v roce 2012. 

Základ dotazů zůstane stejný, místostarosta anketu doplní o nové a aktuální body. 

    Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

      

 

 

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení 

- schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost č. 76 v k.ú. Martínkov do majetku 

obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem 

- schvaluje aktualizaci webových stránek obce 

- schvaluje vyplacení odměny autorům webových stránek 

- bere na vědomí upořádání setkání občanů 

- bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6/2017 

- bere na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. 292/5 v k.ú. Martínkov 

- schvaluje uspořádání oslavy vzniku Československa 

- schvaluje uspořádání ankety mezi občany 

 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 

 


