
Fiurášku!
Děkujeme za sprasené hody. Ty šašku ty nevíš, žekdyžnapochodují hasiči před obec, že jim
nejdřív zave|i velitel vpravo vbok, ,,starostovi" podá hlášení, a potom teprve možeš koktat ty
svoje nesmysly. Program byl vyvěšený, tos nemusel překoktávat, měl to být snad slavnostní
projev né? To jsi hasič, když neznáš základní pravidla. A nauč se chovat pň mši, poletovals
tam jak debil a k tomu to škrábání v rozkroku. A o tom zvonu, cos tam ťápal,to nemělo
hlavu ani pafu. Na Floriánské hody zaO|ina nikdy nebyl v dědině takový bordel, jak letos.
Dědina nezametená, parkoviště nevidělo metlu od loňska, narychlo rozdrbaná hlina před
barákama, a ty stromky jsou tam taky na hovno. Dobře se ti rozhazuji peníze, které Olin
našetřil co? Ty nápisy po dědině se ti také povedly, kolik za to dostali feťáci z obecní kasy?
Za celé roky se nám obyčejným Martiňákom nestalo, aby nás starosta po mši vyhazoval
zmista, protože hasiči budou jest. STYĎ SE!! Mohli pojest třeba ve škole. Místo šaškování
po dědině se radši vrať na základku, třeba tě tam naučí slušnému chování a hlavně číst a
potom hlásit, debile.

obecní úřad Martinice
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OBEC ffiCE

Odpověď na anonym ze dne 4.5.2016

č.3. onl-t+612016

Některým věcem zminéných v dopisu se nebudu ani vyjadřovat,

připadá mi to hodně zaljaté a musí posoudit každý sám.

ilaunc co bych chtěl nejvíce objasnit občanům je,že ing. oldřich

Stískal nám předal obec se zĎst:rťlicm rra ÚČtu ccn ! {}0 000'- KČ a

uzavřeným úvěrem Ze dne 3l. \0.20\4 ve výši l {}{}(} t}t}{|,_ Kč ,
který obec splácela celý rok 2015.

V současné době k 30. 4.2016je zůstatek na bankovním účtu

3 3l2 853,56 Kč.

Co se udělalo i s úvěremzarok2015: hřbitov 1000 000,_ Kč,
dětské hřiště u ZŠ cca 800 000,- Kč, oprava školky, mostku,

chodníků + akce pro občany atd. a ještě se ušetřilo k 31,.12.20\5

3 128 567 Kč.
Zdá se to někomu jako špatné hospodaření?

Je nesmysl řešit, co má společného obecní úřad s nápisY Po dědině. Je

to tradice a obecní úřad to neorganizoval.

proč jsou stromy hloupost? Z čehoje kyslík? Zbetonu? O Přestávám

tomu rozumět. . ..

ohledně slušného chování _ anonymní dopis pro mě nemážádnou

váhu, kdyžse člověk bojí říct svůj vlastní nánor osobně anebo doPis

nepodepiS.. to je pro mě neslušnost ( papír snese všechno O ),

Pavel Fiurášek
starosta obce

Obec Martinice, Martinice 16,769OL Holešov 8 5-13 399 01O e-mail: ou@martinice.cz
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Komerční banka, a. s,
KOMBCZPPXXX

Předchozi výpis ze dne:
počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
Pňpsáno:
Odepsáno
počet transakcí:

,l.,l0.2014

J:t

čislo výpisu:
strana:
způsob zasláni:
za období:

152
112

elektronicky
31.1o,2014

29.10,2014
172s47,43
53 /§2,73
í2 500,00

13,1 984,70
10

oBEc MART|NlcE
MARTINlcE 16

zog or nolešov

Popis transakce

tíansakce NázeVprotiúčtu
Protiúčet a kód banky
ldentifikace transakce

VS
Ks
sS

3,1.10.2014

, /t..

zliné banky
MARL|N, s.r,o.
1 54654331 9/0800
1 2o-2o141 03,| l141 03,12873U1

Zpráva pro pří|emce
úzzoe ll Bakalová z
OOrrOna za služby
BALIČEK TRANSAKCl
/0100
ooo-st tozot + o60-06Go0,1 01 0940

200105,1408
558

0

2-140091
308

0

1279,165205
308

0

201402175
0
0

141 01 9,t 5
308

0

o21ua2
558

0

14100443
308

0

l

0
0
0

0
0
0

1.10.2014 Odměna za

(j1

/r /)

.1o.2o14 illatb" na urub v"š"ho úětu
'pLÁŤáÁŇÁ únuB vAšEHo účTu
l0000BFJEP7

/0100
o0o_31 1 02014 060-060_001 01 0941

210o096686/20,10
óór -str ozot + 1602 602028 1! 2441

FÉtb" 
"a 

*ub vašeho účtu
i,LřáÁ rlÁ vnuB vAšEHo účTu

5001 1 4004/2700
óól -sr t ozot + 1602 602031-17247 1

l00008FJEXo
r"ĚčiŇrcre služBy HoLEšov s,R,

27-,l492830207lo100
oot -st t ozo t + 1 602 602032 17 248,|

Fhtb" 
"a 

v"Ď,"š"ho účtu

;fiiáAnÁ úŘuB vAšEHo učTu
l00008FJEoZ
3M8128/0300
0o1-3,11o2o14 1602 602029 172451

PoPL.ZA úórulanuíčxu

l00008FJF35

l0000BFJEsL

l'll/

31.10.2014

l00008FJEV2
,li 

"

3í.10.2014 Flatba na 
"rtrb 

vašeho úětu

3í ,10.20í4

l l /l

10.2014

{tó

íř

Eatua lra vruu vašeho účtu
'pLŇáÁ 

r.rÁ vnuB vAšEHo účTu

í 816016,173/0300
001-311o2o14 1602 602034 172501

O" na *uU vašeho úětu'piÁiálnn vRue vnšeHo účru

1 75896347/0600
00,1-31 1 02014 1602 602030 17 2461

Vytištěno dne 1Ol11 l2O14 pro účet 7524691
Strana '|



${BčĚsKÁ
ruAncnrui K účtu z 94-3,t:-86g:-,/o,110 czK
BANl{A

Typ účtu: dotace
BIC (SI^íTFT) : CNBACZPP
IBAN: CZIB 0'110 0000 9400 0371 B691

'l 6'l - Pobočka Brno
22L/0354/0844

Zůstatek předchoziho výpisu
ze dne 20.10.2014

Debetní obrat (3)

Kreditní obrat (0)

Koneěný zůstatek
ze dne 3]-.10.2OL4

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: .

obec Martinice

Martinice 76
' 769 07 Ho]-ešov

Ze dne
Por. c.
Strana
Četnost

31.10 .20L4
31
Lz1
denní

Vypts zlJc1'u

54 638,01
31,60

0, 00

54 606, 41 ,/

0, 00

,.;;;"---";;;";;;;--- ;;;.;;;-;;.;;;- 
--;;;;;

Valuta Protípartner - číslo účtu, název KS

Odepsání Externi ídentifikátor SS

31.1o.2ol4Poplatkyl4A3lP00151806
2B1 482

AV: i123 _ došlá úhrada, inkaso _ k účtu 94_3,118691, počet: 6

31.].0.2ol4Poplatkyl4A3lP00151781
28l 482

AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-3718691

31.10.2OL4Poplatkyl4A3lP0015l"l9L
2B1 482

AV: ll2o _ pŤíkaz k úhradě papír _ k úč-_u 94_3118691, počet: 1

._ ečný zůstatek 54 606,41

ZkontIolu]:e,aSkalrě ná\,aznost počáiečnlho Zůsiatku a s_crávnost pro.reciení pia:eb. Cznante óance neprcd-|eně závaoy'/ ZťrČtcváli,
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Komerční banka, a.s.. Se sidlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp.969 PSČ 114 07, lČo: 45317054, zapsaná vobchodním

rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 1360 (dále jen ,,Banka")

a

uzaviraji podle § 2395 a následulících ustanoveni z,č.89l2O12 Sb., občanského zákoníku, ve znění PozdějŠÍch PředPisŮ,

tuto smlouvu o úvěru (dále jen ,,Smlouva").

1.

1.2

1.1

komerčni banka a s. se sídlem:

Praha 1, NaPřikopě 33 čp 969. Psc,l14 07, lČo: 45317054
zirs:\A!lca:iaat Y;:,:-Ř--.,:aENE,/',,is-!i,l/!aJ;:!i,;i':: c::l: 

" 'Ž\:]]6'

úvodní ustanovení

Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Ůvér za podmínek stanovených touto Smlouvou,

V souladu s § 'l 751 občanského zákoniku jsou nedílno
Banky (dále. jen ,,Všeobecné podmínky"). Uvěrové po
(dále jen ,,Úvěrové podmínky ) přislušná Oznámení
Smlouvě). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje,
uvedených v předchozí větě 1akož i dalšich dokumentů
podmín'kách odkazuje. a výslovně s jejich zněnim souhlasi. Podpisem této Smlouvy Klient Potvrzuje, Že se

seznámil se zněnim roznodči do|cžky Óbsažené v Uvěrových podminkách a S touto rozhodČi doloŽkou a jejim

obsahem souhlasí.

Klient tímto prohlašuje. že ho Banka upozornila na ustanoveni, která odkazují na Shora uvedené dokumenty

stojicí mimo vlastní text Smlouvy a je,lich význam mu by| dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomÍ, Že jeuázán

nejln Smlouvou, aIe i těmito do11úmenty a bere na vědomí. že nesplnění povinnosti či podmínek uvedených

v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplněni povinností a podminek vYPlývajícich ze

Smlouvy.

článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zPracovánim

Ósobních údajů. Klient je oprávněn 
'tyto 

souhlasy kdykoli písemně odvolat.. Pojmy s velkým PoČáteČním
pismenem .á1i u teto Smlouvě význam stanovéný 

-v 
tomto dokumentu, Úvěrových Podmínkách nebo

ve Všeobecných podminkách.

Klient souhlasi stím, že Banka je oprávněna započitávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a zpŮsobem

stanoveným ve Všeobecných podminkách,

Úvěr

Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 1 000 000,00, slovy Jedenmilión Kč_

Klient je povinen použit úvěr výhradně k následujícimu účelu. spolufinancování projektu "RozŠÍření kaPacitY

MŠ Martinice" (dále jen "Objekt úvěru").

Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem 35-108024'1537/0100, jako

municipální úvěr v xe , aanká oznámi Klientovi změnu evidenčního čísla své pohledávky z této SmlouvY do 5

Obchodnich dnú od provedeni změny.

2.

2.1

2.2

2.3

115
:li]v !c,l]llcs- Š;!LaL,2t ]] :a]j

\.aq i sulJ!=P |oŤ 31,-i &'! i' l:ocP

ice 16. 769 01 Holešovídlo obecniho / kraiského úřadu,



nEKB
V Holešov{.dne 31,1 0,201 4

obec Martinice

vlastnoručni,podpis

Jméno: lng-OldřichStiskal
Funkce: starosta

Osobni údaje zkontroloval(a),dne 31,10,2O1 4

lng. Pavla Kokešová
ředitel poboóky

ln.-L,.^ ,.,.1

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a,s,

KomeŤúii banía a, s,, se sidlem:

;;;; ; x a p r i to pe 
!_9. :*, :91 

P. 

"* 1 
"'-19 

];"l9 ?;,1^u,'.J' 
o*

V Holešově dne 31 ,10,2014

Komerčni banka, a,s,/, i/:, i l ,i' |! ll :
,,, :4

vlastnoručni podpis

Jméno: lng. Pavla Kokešová
řunx"", ieáitetpoboěky

vlasinoruórii.podpís

Jméno; HanaVaňharová
řŮnr"", bankovni ponadce

v
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