Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 27.3.2018
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:
Přítomni: Svoboda Josef
Pléha Josef
Blažek Pavel
Řepa Zdeněk
Venhoda Luboš
Vyplašilová Jolana

starosta
místostarosta

Pokorná Irena - omluvena
Zasedání se nezúčastnil žádný občan
Ověřovatelé zápisu: Venhoda Luboš
Vyplašilová Jolana
Finanční situace k 26.3.2018:
- účet: KB 626.055,82 Kč
Program:
1. Plnění usnesení
2. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor
3. Výsledek výběrového řízení na dodání dopravního automobilu pro zásahovou jednotku
JSDH
4. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce
5. Různé
6. Usnesení
Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen
- 1) Kupní smlouva na nemovitost č.p. 76 byla podepsána a převod nemovitosti do majetku obce ukončen,
byly zakoupeny tašky pro fotbalový oddíl a poskytnut dar Diakonii ČCE
-2 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s neuspokojivou situací týkající se nedoplatku vyúčtovaných
spotřeb energií v místním pohostinství za rok 2017 a neplacení záloh (k dnešnímu dni) na rok 2018.
Zastupitelstvo schvaluje přizvání pronajímatelky pohostinství na příští zasedání ZO. Zastupitelstvo
dále schválilo dodatek č. 1 k nájmu nebytových prostor upravující výši záloh na spotřebované energie
a délku výpovědní doby v případě neplnění smlouvy.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0
- 3) Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na dodání nového
dopravního automobilu pro zásahovou jednotku JSDH Martínkov. Bylo osloveno 8 společností,
v termínu uzavírky výběrového řízení došly tři nabídky. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena (při splnění dalších podmínek a dodržení schválené technické specifikace
automobilu). Nejnižší nabídku podala firma Auto Vinkler s.r.o. a to ve výši 1,177.684,- Kč. Dle
názoru místostarosty je tato ceny vyšší, než bylo předpokládáno z důvodu technické specifikace
vybavení vozidla. Po diskuzi navrhl místostarosta zrušení výběrového řízení, podání žádosti na
změnu technických podmínek a vypsání nového výběrového řízení. Luboš Venhoda navrhl nerušit

výběrové řízení a schválit předložený výsledek. Nejdříve bylo hlasováno o návrhu Luboše Venhody a
zastupitelstvo jeho návrh schválilo.
Hlasování: pro – 5, proti – 1 (Pléha), zdržel se – 0
- 4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem inventarizace majetku obce, závazků a pohledávek
k 31.12.2017. Zápis z inventarizace zastupitelstvo projednalo a bere jej na vědomí.
- 8) Různé:
- Na návrh starosta obce bylo schváleno provedení jarní údržby na fotbalovém hřišti
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
- Zdeněk Řepa oznámil konání jarních zápasů starší přípravky fotbalového oddílu na hřišti
v Martínkově z důvodu provádění rekonstrukce na hřišti v Lesonicích.
- 9) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov
-

bere na vědomí plnění usnesení ZO
schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor
schvaluje pozvání provozovatelky místního pohostinství na příští zasedání ZO
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodání dopravního automobilu pro zásahovou jednotku
obce
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na dopravní automobil
bere na vědomí předložený zápis z inventarizace majetku obce, závazků a pohledávek
schvaluje provedení jarní údržby fotbalového hřiště
bere na vědomí informaci o hraní zápasů starší přípravky na hřišti v Martínkově v jarní části
sezóny 2017/2018
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 (Pléha)

Zapsal: Josef Pléha

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Svěšeno:

