
Doplnění informací k odpovědi pana staros§ Fiuráška
na anonym ze dne 4.5.2016

Chtěl bych touto cestou ur,ést doplňu.iící infonnace k uváděrrým finančním stavům
a hospodaření obce (stavy účtů a úvěru), Starostou Fiuráškem uváděné informace .jsou
nekornpletni, zav ádějící a účelové.

Pro upřesnění uvádírn následující k uvedeným skutečnostem:

V měsíci dubnu provedl hygienik kontrolu v Mateřskó škole a rozhodl. že stávqící
prostory už neumožňu.jí dle nových norem a vyhlášek přihlásit další děti do školky
pro Školní rok 2014 - 2015. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo o rozšiření kapacity
přístavbou. C]elá akce se realizovala v nejkratši možné době a to oprázdninách.

Současně obec požádala MŠM'I' o dotaci. 'l-crmín podání žádosti o dotaci byl
stanoven na 3 l . 8. 20l4. Naše žádost b,vla v měsici záři schválena.

Investice byla úspěšně dokončena a kolaudace proběhla 10. 9. 2014. Kapacita
Mateřské školy byla tirnto rozšířena o jednu třídu pro 20 děti,

Celkové náklady na rozšíření kapacity Mateřské školy činily 3.084.743.- Kč.
Z toho požadovaná dotace 2.622.030,- Kč a z vlastních zdrojů obce bylo vyčleněno
462.713r- Kč. Vzhledern k tomu. že obec musela uhradit celkové náklady s tím, že dotace
bude proplacena po realizaci akce a neměla dostatečné finanční prostředky. musela
na dofinancování této investiční akce sjednat krátkodobý úvěr ve výši 1.000.000,- Kč.

Pro konečné získání dotace bylo třeba ještě zpracovat závěrečnou z,právu
s požadovanýnri dokutnenty (Žádost o schváleni investičního zánéru, Vydání registrace
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost o uvolnění finančních prostředků ze státního
rozpočtu, finanční vypořádání akce a závérečná zpráva). Tuto celou agendu zpracovala
pro Obecní úřad (potažmo pro MŠMT) Ing, Dudková.

Peněžní prostředky ze státního rozpočtu ve výši 2.622.030,- Kč byly uvolněny
a zaslány na úČet obce v prosinci roku 2014. Tyto prostředky pan starosta ve své
odpovědi neuvádí, i když §e o ně zasloužilo předchozí vedení Obce a předalo
tak fakticky Obec s plusovým zůstatkem cca |,7 mil. Kč.

Byla tu možnost těchto prostředků využíí na splátku úvěru v plné ýši. Proč se tak
nestalo bylo jiŽ na rozhodnutí zastupitelstva obce. Obec tyto prostředky naopak využila
na obnovu hřbitova, dětské hřiště u ZŠ, opravu školky a další akce.

Tolik.isem chtěl doplnit pana starostu.
Závérem bych ohtěl, aby tyto informace byly poskytnuty všem občanům.

Žaaam také moje stanovisko přidat na internetové stránky Obce k lyjádření
k anonymu ze dne
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OBEC MARTINICE

Žádosto dotaci na přístavbu MŠ byla podaná Ing.

Stískaleffi, ale až po volb ách 1 1.1 I.20I4 byla
z Ministerstv a zasLarlá žádost o doplněni žádosti. Dne
24.11. jsem zasíIal žádost o schváIení investičního
záměru a až g.I2.20I4 došlo z UŠVIT: ,,Registrace akce
a Rozhodnutí.o poslcytnutí dotace". Den poté jsem žádal
VtŠnnr o uvolnění f,rn. prostředků a I9.I2.20l4 jsme

obdrželi dotaci. Když j sem nastoupil na místo staros§
na bank. účtu obce nebylo nic našetřeno a mohlo se jen

doufat, že dotaci dostaneme.

Neustálé dopisování o tom, co bylo a nebylo, bere

energii na prospěšnější věci pro obec arádbych tímto
vše ukončil a začal se věnovat věcem, které mají větší
smysl pro náš život v naší obci, kterou mám rád a na
které mizáIeží. Náš obecní úřad je otevřený všem
názortlm, ráďi vás tu uvidíme , ale na takové anonymy je
potřeba reagovat.

Těším se na příští rok, až se budou organizovat
Floriánské hody, že přťde ,,anonym" a zorganizuje to

lépe.

Pavel Fiurášek
6, s,,tcl6

Obec Martinice, Martinice 16,769 0]. Holešov 8 573 399 010 e-mail: ou@martinice.cz


