
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Martínkov 

konaného dne 14. 2. 2020

Usnesení č. 1/14/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 2/14/2020 – ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 3/14/2020 – ZO schvaluje výsledek inventarizace obce.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení  č.  4/14/2020  –  ZO  schvaluje  kompetenci  starosty  obce  ke  schvalování  jednotlivých  
rozpočtových  opatření  v  jakékoliv  výši  a  vyhrazuje  si  právo  na  informaci  o každém  
rozpočtovém opatření na zasedání ZO.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 5/14/2020 – ZO schvaluje prodej pozemku 2531/53 v k. ú. Martínkov o výměře 746 m2 dle
geometrického  plánu   č.  292  –  47211/2020  vypracovaném  Ing.  Ladislavem  Dokulilem  panu
Miroslavu Velebovi, Blatnice 12, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou a paní Lence Svobodové, Nová
180, 675 26 Želetava za cenu 100 Kč/m2. Při dodržení podmínek stanovených zastupitelstvem
obce Martínkov (kolaudace stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy) má kupující nárok  na  
vrácení  částky  20  Kč/m2.  Výlohy  spojené  s uzavřením  kupní  smlouvy  a  zápisu  v katastru  
nemovitostí hradí kupující. 
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 6/14/2020 – ZO schvaluje prodej pozemku 2531/54 v k. ú. Martínkov o  výměře  1288  m2
dle geometrického plánu  č. 292 – 47211/2020 vypracovaném Ing.  Ladislavem  Dokulilem  panu
Dominiku Marešovi, Obecní 112, 373 82 Boršov nad Vltavou a paní Elišce Marešové, Martínkov  
121,  675  44  Lesonice  za  cenu  100  Kč/m2.  Při  dodržení  podmínek  stanovených  
zastupitelstvem obce Martínkov (kolaudace stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy) má  
kupující nárok na vrácení částky 20 Kč/m2. Výlohy spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápisu
v katastru nemovitostí hradí kupující. 
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 7/14/2020 – ZO schvaluje prodej pozemku 2531/55 v k. ú. Martínkov o výměře 693 m2 
dle geometrického plánu  č. 292 – 47211/2020 vypracovaném Ing.  Ladislavem  Dokulilem  panu  
Ondřeji Bartošíkovi, Na Kopci 20, 586 01 Jihlava a paní  Kateřině Bartošíkové, Na Kopci 20, 586  
01  Jihlava  za  cenu  100Kč/m2.  Při  dodržení  podmínek  stanovených  zastupitelstvem  obce  
Martínkov  (kolaudace  stavby  do  5  let  od  podpisu  kupní  smlouvy)  má  kupující  nárok  na  
vrácení  částky  20  Kč/m2.  Výlohy  spojené  s uzavřením  kupní  smlouvy  a  zápisu  v katastru  
nemovitostí hradí kupující. 
 Hlasování: 6-0-0



Usnesení č. 8/14/2020 – ZO schvaluje vypsání veřejné sbírky na pořízení expozic do obecního domu 
Václava Kosmáka.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 9/14/2020 – ZO schvaluje podání žádost z Programu obnovy venkova na výstavbu krytého 
posezení na návsi dle projektu zpracovaného Ing. Jaroslavem Veselským.  
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 10/14/2020 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč, příspěvkové  
organizaci, a to ve výši 5000Kč.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení  č.  11/14/2020  –  ZO  schvaluje  poskytnutí  finančního  daru  Diakonii  ČCE  -  středisko  v  
Myslibořicích, a to ve výši 10 000Kč.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 12/14/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zmírnění kůrovcové kalamity.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 13/14/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní 
prostředí na výsadbu stromů.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 14/14/2020 – ZO schvaluje poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů ve výši 58 000Kč 
dle žádosti ze dne  7. 2. 2020 (členové SDH Martínkov – Josef Pléha, Jaroslav Veselský, David 
Pokorný, Pavel Blažek).
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení č. 15/14/2020 – ZO schvaluje uzavření smlouvy č. S202901555 o koupi materiálově  
využitelného odpadu.
 Hlasování: 6-0-0

Usnesení  č.  16/14/2020  –  ZO schvaluje  prodej  polomového dřeva  z  obecního  lesa Mysliveckému  
spolku Jakubov se sídlem v  Martínkově za  cenu 500Kč/m3.  Těžbu si  spolek  zajistí  na  své  
náklady.
 Hlasování: 6-0-0

 

……………………………..              .……………………………
 Josef Pléha     Mgr. Zdeněk Řepa    

     starosta obce                místostarosta obce


