
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 21.9.2018 

 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 nezúčastnil žádný občan 

 

Ověřovatelé zápisu: Pléha Josef 

                               Řepa Zdeněk 

 

Finanční situace k 18.9.2018: 

     - účet: KB 1,207.131,39 Kč 

         

Program:   

  1. Plnění usnesení 

    2. Oslavy výročí 100 let od vzniku Československa 

 3. Setkání občanů 

 4. Finanční příspěvek do sbírky SMS ČR – sbírka na pomoc obci Prameny 

     5. Výběrové řízení na zhotovitele provedení opravy místní komunikace 

     6. Výběrové řízení na zhotovitele dokončení fasády budovy obchodu a pohostinství 

 7. Převzetí křížů do majetku obce – ocenění křížů 

 8 Rozpočtové opatření č. 5/2018 a 6/2018 

                   9. Různé 

                   10. Usnesení 

                    

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

 

- 1). Výběrové řízení na zhotovitele opravy části místní komunikace je ukončeno, v obecním lese byly 

pokáceny označené napadené stromy 

 

 -2 Oslavy 100 let od vzniku Československa proběhnou v sobotu 27. 10. 2018. Navržený a schválený 

program: lampionový průvod, výsadba lípy republiky dole ve vsi u Částkových, položení věnců 

k pomníku padlým, projev, průvod k sokolovně, ohňostroj, sousedské posezení v sokolovně. 

Občerstvení na posezení uhradí obec. Vedle pomníku bude instalován stožár se státní vlajkou. 

Odpovídá starosta a místostarosta obce.  

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

                       

- 3) Na sobotu 13. 10. 2018 je připraveno tradiční podzimní setkání občanů v sokolovně. Hudba je 

zajištěna. Před zahájením setkání proběhne žehnání nového dopravního automobilu pro zásahovou 

jednotku obce = v 16:30. Na základě dohody s SDH Martínkov zajistí SDH obsluhu a uhradí část 

občerstvení ve výši 3.000,- Kč + večeři pro hosty. Ostatní náklady občerstvení uhradí obec 

Martínkov.   

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

 

- 4) Na obec přišla výzva předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka o pomoc 

nejzadluženější obci v ČR obci Prameny prostřednictvím veřejné sbírky, kterou sdružení vyhlásilo. 



Byly sděleny zásadní údaje o dluhu a jeho vzniku a na návrh Luboše Venhody schválen příspěvek ve 

výši 5.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč do 

veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci 

Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, 

č.j.: KUZL 60663/2018 

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

 

 

- 5) Proběhlo opakované výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Oprava části MK č. 1b v obci 

Martínkov“. Nabídku předložily tři oslovené firmy, na základě zápisu komise pro otvírání obálek a 

výběru zhotovitele podala nejvýhodnější nabídku společnost MBM TRADE SC, s.r.o. s cenou 

1,813.700, - Kč včetně DPH. Práce by měly být zahájeny v první polovině října a dokončeny do 

30.11.2018. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy o dílo s vítěznou společností. 

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

 

 

- 6) Na podání nabídky na dokončení zateplení budovy prodejny a pohostinství byly osloveny čtyři firmy, 

dvě odmítly podat nabídku z kapacitních důvodů. a. 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 Roman Pléha – zednictví., Zastupitelstvo obce schvaluje 

výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.  

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

 

     

- 7) Na základě rozhodnutí zastupitelstva č. 35.1.281 ze dne 16.1.2018 došlo k převzetí křížů umístěných 

na pozemcích p.č.: 2565/1, 374/22, 2531/3, 2565/4 a 2603 v k.ú. Martínkov do majetku obce 

Martínkov. Pro zařazení do majetku je třeba stanovit cenu křížů. Starosta obce navrhl symbolickou 

účetní cenu ve výši 1,00 Kč/kříž. Schváleno.  

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

 

 - 8) Starosta obce předložil rozpočtová opatření č. 5/2018 a 6/2018. Zastupitelstvo bere předložená 

rozpočtová opatření na vědomí.  

 

- 7) Různé: 

      - starosta obce poděkoval všem za práci v uplynulém volebním období 

      - po skončení ZO následovalo setkání se zástupci spolků 

 

 

   - 10) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov           

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- schvaluje program oslav 100. výročí vzniku Československa 

- bere na vědomí uspořádání setkání občanů a žehnání nového dopravního automobilu JSDH 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč do veřejné sbírky pořádané 

Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele opravy části místní komunikace 

- pověřuje starostu obce podpisem SOD s vítězem výběrového řízení 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele dokončení fasády budovy obchodu a 

pohostinství  

- pověřuje starostu obce podpisem SOD s vítězem výběrového řízení 

- schvaluje účetní hodnotu 5. ks křížů 

- bere na vědomí předložená rozpočtová opatření č. 5/2018 a 6/2018 



-  

    

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

 

 

 

Zapsal: Irena Pokorná 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Starosta obce: 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:         Svěšeno: 


