
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 17.4.2018 

 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: Blažek Pavel 

                               Pléha Josef 

 

Finanční situace k 16.4.2018: 

     - účet: KB 709.711,13 Kč 

         

Program:   

  1. Plnění usnesení 

    2. Rozpočtová opatření č. 1/2018 a 2/2018 

 3. Stanovení počtu zastupitelů ve volebním období 2018 - 2022 

 4. Výběrové řízení na stavební práce – altán 

 5. Výročí Václava Kosmáka  

                   6. Žádost SDH Martínkov o příspěvek na činnost a oslavy výročí 

                   7. Žádost TJ Sokol Martínkov o příspěvek na činnost 

                   8. Různé 

                   9. Usnesení 

                    

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

 

- 1) Byla provedena údržba hřiště, smlouva na dodání dopravního automobilu pro JSDH je před podpisem 

 

 -2 Starosta obce předložil rozpočtová opatření č. 1/2018 a 2/2018. Zastupitelstvo bere předložená 

      rozpočtová opatření na vědomí.  

                

- 3) V letošním roce proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Stávající zastupitelstvo po diskuzi rozhodlo, 

že počet zastupitelů v novém období zůstane stejný, tj. 7 členů zastupitelstva obce. 

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

 

- 4) Zastupitelstvo obce rozhodlo o vypsání výběrového řízení na dodávku a montáž altánu (dotace ze 

SZIF z roku 2017, musí být dokončeno do 9/2018). Zároveň určilo komisi pro otvírání obálek a 

vyhodnocení výběrového řízení ve složení Irena Pokorná, Venhoda Luboš a Vyplašilová Jolana. Za 

průběh výběrového řízení odpovídá místostarosta obce. 

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

 

- 5) V letošním roce si připomeneme výročí Václava Kosmáka (175 let od narození, 120 let od úmrtí). Pro 

připomenutí si tohoto nejvýznamnějšího rodáka obce navrhl místostarosta uspořádání přednášky o 

Václavu Kosmákovi a uspořádání zájezdu do Tvarožné, kde nejdéle působil a kde se postaral o 

výstavbu nového kostela. Starosta obce doplnil návrh o provedení obnovy hrobu rodičů Kosmáka na 

místním hřbitově. Zastupitelstvo obce tyto návrhy schválilo. 



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

 

- 6) Na obec byla doručena žádost SHČMS SDH Martínkov o příspěvek z rozpočtu obce na činnost a 

uspořádání letošních oslav 130. výročí založení v celkové výši 98.000,- Kč (58.000,- Kč na činnost a 

40.000,- na oslavy). Žádost splňuje platná pravidla obce Martínkov o poskytnutí dotací na činnost 

spolků. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 98.000,- Kč 

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

 

- 7) Na obec byla doručena žádost Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov o příspěvek z rozpočtu obce na 

činnost a zajištění údržby a provozu sokolovny v celkové výši 58.000,- Kč. Žádost splňuje platná 

pravidla obce Martínkov o poskytnutí dotací na činnost spolků. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí 

příspěvku ve výši 58.000,- Kč 

       Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 (Pléha) 

 

- 8) Různé:  

      - Starosta navrhl pořízení pojízdného katafalku (vozík na rakve). Po diskuzi nebyl tento návrh schválen. 

        Hlasování: pro – 2 (Svoboda, Vyplašilová), proti – 3 (Blažek, Pléha, Venhoda, zdržel se – 1 (Pokorná) 

      - Místostarosta informoval o vypsání grantového programu Fondu Vysočiny „Venkovské prodejny 

2018“ a navrhl podání žádosti na podporu prodejny v Martínkově v maximální výši 50.000,- Kč.  

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

      - Místostarosta dále informoval o vypsání grantového programu Fondu Vysočiny „Odpady 2018“ a 

navrhl podání žádosti na realizaci zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad, pořízení 

dalších kontejnerů a opravu stávajících.  

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

    - Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování poskytnuté zálohy na služby od firmy EKO GROS s.r.o. 

Praha ve výši 6.000,- Kč z důvodu, že služby této společnosti jsou již pro další období ukončené 

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

    - Na obec byla doručena žádost SDH Martínkov o udělení výjimky z vyhlášky o nočním klidu na 

sobotu 9.6.2018, kdy proběhne oslava 130. let od založení sboru v Martínkově. Zastupitelstvo 

schvaluje výjimku z vyhlášky o nočním klidu a ma den 9.6.2018 neurčuje dobu nočního klid v čase 

22:00 – 02:00 dne 10.6.2018. Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření cesty od sokolovny a od 

Lojdových č.p. 18 k budově OÚ z důvodu pořádání hasičských oslav.  

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

 

   - 9) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2018 a 2/2018 

- schvaluje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 – 7 členů ZO 

- schvaluje vypsání výběrového řízení na dodání altánu s mobiliářem 

- schvaluje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení na dodání altánu 

s mobiliářem ve složení Irena Pokorná, Luboš Venhoda, Jolana Vyplašilová 

- schvaluje uspořádání přednášky k výročí Václava Kosmáka a zájezdu do Tvarožné  

- schvaluje zadání renovace náhrobku na hrobě rodičů Václava Kosmáka 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro SDH Martínkov 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro TJ Sokol Martínkov 

- neschvaluje pořízení pojízdného katafalku 

- schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci grantového programu Fondu Vysočiny „Venkovské 

prodejny 2018“ 

- schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci grantového programu Fondu Vysočiny „Odpady 2018“ 

- schvaluje vyúčtování zálohy na služby firmy EKO GROS s.r.o. 

- schvaluje výjimku z vyhlášky o nočním klidu na dobu od 22.00 hod dne 9.6.2018 do 02:00 hod 

dne 10.6.2018 z důvodu konání oslav SDH Martínkov 

- schvaluje uzavření cesty od sokolovny a č.p. 18 k budově OÚ dne 9.6.2018 z důvodu konání oslav 



    

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

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


