
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 16.1.2018 

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: 

 
 

Přítomni: Svoboda Josef   -       starosta 

       Pléha Josef   -        místostarosta  

                  Blažek Pavel 

                  Pokorná Irena 

                  Venhoda Luboš 

              Vyplašilová Jolana   

       

                  Řepa Zdeněk – omluven 

  

Zasedání se nezúčastnil žádný občan 

 

Ověřovatelé zápisu: Venhoda Luboš 

                               Vyplašilová Jolana   

 

Finanční situace k 10.1.2018: 

     - účet: KB 994.238,20 Kč 

        ČNB 112.290,00 Kč 

Program:   

  1. Plnění usnesení 

   2. Návrh rozpočtu na rok 2018 

 3. Žádosti o dotace 

 4. Vlastnictví křížů 

 5. Rozpočtové opatření č. 10/2017  

 6. Výběrové řízení 

                   7. Různé 

                   8. Usnesení 

                    

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

 

- 1) Proběhly inventury majetku obce, byly podány žádosti o dotace na opravu komunikací a vybudování 

dětského hřiště. Dárky na MŠ Domamil byly předány.   

 

-2) Finanční výbor vypracoval návrh rozpočtu obce Martínkov na rok 2018. Návrh byl vyvěšen na úřední 

desce. Zastupitelstvo bere na vědomí.  

                

- 3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podanými žádostmi o dotace z MMR. Jde o dotaci na 

vybudování přístřešku a dětského hřiště v lokalitě „Na Výhoně“ a dále na opravu části místní 

komunikace na návsi. Obě žádosti byly včas doručeny na MMR. Místostarosta vysvětlil důvody podání 

žádosti na opravu asfaltové komunikace na návsi – v současné době lze žádat pouze na výměnu stejných 

povrchů, nelze žádat na opravy nezpevněných komunikací, na nichž by se z dotace provedl asfaltový či 

jiný zpevněný povrch. Zastupitelstvo bere informace na vědomí.  

        

- 4) Na základě rozhodnutí ZO č. 31.6.245 ze dne 11.7.2017 byla na úřední desce vyvěšena výzva občanům 

k doložení vlastnictví drobných sakrálních staveb – křížů umístěných na pozemcích p.č.: 2565/1, 374/22, 

2531/3, 2565/4 a 2603 v katastrálním území Martínkov. Doložení vlastnictví je nutné k podání žádosti o 

dotaci na renovaci těchto křížů. Výzva byla vyvěšena dne 13. 7. 2017 a ve lhůtě půl roku od vyvěšení 

nikdo z občanů vlastnictví nedoložil. Zastupitelstvo obce v souladu s výše uvedeným usnesením č. 

31.6.245 a ustanovením zákona č. 89/2012 Sb – Občanský zákoník schvaluje převzetí pěti křížů 

umístěných na pozemcích p.č.: 2565/1, 374/22, 2531/3, 2565/4 a 2603 v katastrálním území 

Martínkov do vlastnictví obce. Dále zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na renovaci 



těchto křížů z programu Údržba a obnova venkovních prvků krajiny ze SZIF. Vypracování žádosti zajistí 

místostarosta.  

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

 

- 5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 10/2017. Toto rozpočtové opatření 

bere na vědomí. 

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

 

- 6) Místostarosta seznámil ZO průběhem registrace dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro 

zásahovou jednotku JSDH obce Martínkov. V této chvíli jsou schváleny technické podmínky HZS Kraje 

Vysočina a ke schválení byly odeslány na GŘ HZS. Po schválení GŘ bude zaslána žádost o registraci 

akce. Teprve po registraci je možno vypsat výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu. 

Navrhl schválit vypsání výběrového řízení po datu registraci GŘ HZS. Za vypsání výběrového řízení 

zodpovídá jako zástupce zadavatele starosta obce. ZO schvaluje složení komise pro otevírání obálek a 

výběr dodavatele ve složení Luboš Venhoda, Pavel Blažek, Jaroslav Veselský st a František Kacetl. 

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

 

- 7) Různé:  

      - Místostarosta obce předložil návrhy na vzhled a uspořádání altánu pro posezení – realizace z dotace SZIF 

v letošním roce, dále návrhy stojanů na kola a odpadkových košů. Byly vybrány návrhy, na jejichž 

základě místostarosta připraví konečnou verzi pro výběrové řízení na dodavatele.  

     - Starosta obce informoval o postupu prací v obecním lese – obnova výsadby. Další pokračování nové 

výsadby proběhne na podzim  

      

 

   - 10) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení 

- bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018 

- bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci  

- schvaluje převzetí křížů umístěných na pozemcích p.č.: 2565/1, 374/22, 2531/3, 2565/4 a 2603 

v katastrálním území Martínkov do vlastnictví obce 

- schvaluje podání žádosti o dotaci renovaci křížů 

- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017 

- bere na vědomí informace o průběhu dotace na pořízení dopravního automobilu pro zásahovou 

jednotku obce 

- schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu pro zásahovou jednotku 

obce v souladu s pravidly dotačního programu a pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení 

- schvaluje složení komise pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek na dodání dopravního 

automobilu pro JSDH ve složení Luboš Venhoda, Pavel Blažek, Jaroslav Veselský st a František 

Kacetl. 

- bere na vědomí informace o přípravě vybudování místa pasivního odpočinku z dotace SZIF 

- bere na vědomí informace o postupu prací na obnově obecního lesa – výsadbě stromků 

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

 

Zapsala: Irena Pokorná 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


