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Usnesení č. 1/2021 z řádného zasedání  
Zastupitelstva obce Martinice  

konaného dne 25. 02. 2021 
 

ZOM schvaluje žádost ředitelky ZŠ Martinice o navýšení provozního příspěvku ve výši 256.800, - 
Kč na nákup 12 počítačových sestav do nové učebny v podkroví. 
 
ZOM schvaluje hospodářský výsledek a účetní závěrku MŠ Martinice a žádost vedení této 
příspěvkové organizace o rozdělení hospodářského výsledku MŠ Martinice za rok 2020 převodem 
zisku 310,95 Kč do rezervního fondu organizace. ZOM schvaluje hospodářský výsledek a účetní 
závěrku ZŠ a žádost vedení této příspěvkové organizace o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ 
Martinice za rok 2020 převodem zisku 28.384,13, Kč do rezervního fondu pro následné využití: 
10.000,-Kč na revize elektrických zařízení, 12.000,-Kč na nákup koberců do tříd a 6.384,13,-Kč 
ponechat jako zůstatek v rezervním fondu. 
 
ZOM schvaluje odpisový plán MŠ a ZŠ Martinice. ZŠ Martinice odpisuje knihovnu, jejíž 
pořizovací cena byla v hodnotě 42.000, - Kč. Plán odpisu pro rok 2021 činí 5.256, - Kč. MŠ 
Martinice odpisuje zahradní prvky, jejichž pořizovací cena byla v hodnotě 88.845, - Kč, plán odpisu 
pro rok 2021 činí 5.820, - Kč. 
 
ZOM schvaluje Dodatek č.1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko, kterým se stává novým členem 
obec Lukoveček. 
 
ZOM schvaluje změnu nájemného kulturního zařízení obce na částku 1.500, - Kč celoročně a 
nájemné 1.000, - Kč celoročně za sklípek pod obecním úřadem. 
 
ZOM schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor, jejichž vlastníkem je obec Martinice, 
stojící na parcele 106, číslo popisné 80, LV: 10001, o celkové výměře 18 m2 panu Josefu Pospíšilovi 
na dobu určitou do 31.12.2025 v ceně nájemného 5.000, -/měsíc s každoročním navýšením o 1.000, -
Kč a zálohami na energie v celkové výši 5.000, -Kč. 
 
ZOM schvaluje dotaci ve výši 12.000, - Kč pro organizaci Společnost pro rannou péči. 
ZOM schvaluje dotaci ve výši 15.000, - Kč pro kulturní sdružení Omladina. 
ZOM schvaluje dotace včelařům ve výši 400,-Kč/1 včelstvo, přičemž finanční limit dotace je 6.000, - 
Kč. 

p. Zlámal – 12 včelstev – dotace: 4.800 Kč 
p. Staroba – 24 včelstev – dotace: 6.000 Kč 
p. Pospíšil – 9 včelstev – dotace 3.600 Kč 
p. Macek – 15 včelstev – dotace: 6.000 Kč 

ZOM schvaluje dotaci ve výši 40.000, - Kč pro Myslivecký spolek Martinice. 
 
ZOM schvaluje úpravu pravomocí starosty. Jedná se o přesun pravomocí ve věci rozpočtových 
opatření ze zastupitelstva na starostu obce. O rozpočtových opatřeních budou členové 
zastupitelstva informováni na následujícím zasedání zastupitelstva. 
Jedná se o následující případy: 

- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů bez určení konkrétní 
částky v Kč, např. průtokové dotace. 
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- Upřesnění výše úvěrů a transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů – pro 
výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání. 

- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve 
stavu nouze, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje kde může dojít ke 
škodám z důvodu časového prodlení 

- Rozpočtová opatření do výše 500.000 Kč v jednotlivých paragrafech 
ZOM schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále VZMR) s účinností 
od 01.03.2021. 
 
ZOM schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném převodu mezi stranami: 
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 76190 Zlín, IČO: 70891320, DIČ: CZ70891320 – obdarovaný, 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ  
760 01, IČO: 70934860, Obec Martinicem Martinice 16, 76901 Holešov – dárce  
o bezplatném převodu pozemků: 
- p.č. 92/6 ostatní plocha, o výměře 26 m2, odděleného z původního pozemku p.č. 92/3 
- p.č. 92/7 ostatní plocha, o výměře 17 m2, odděleného z původního pozemku p.č. 92/1 
- p.č. 100/7 ostatní plocha, o výměře 19 m2, odděleného z původního pozemku p.č. 100/1 
- p.č. 599/3 ostatní plocha, o výměře 21 m2, odděleného z původního pozemku p.č. 599/1  
Dle geometrického plánu č. 1420-47/2020 pro obec Martinice a k. ú. Martinice u Holešova 
 
- p.č. 191/2, ostatní plocha, o výměře 548 m2, odděleného z původního pozemku p.č. 191 
- p.č. 509/3, ostatní plocha, o výměře 201 m2, odděleného z původního pozemku p.č. 509/2 (díl b) a  
pozemku -  p.č. 511 (díl a) 
Dle geometrického plánu č. 1405-7217/2019 pro obec Martinice a k. ú. Martinice u Holešova 

 
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, kde celkové příjmy činí 15.000, - Kč a celkové výdaje 
činí 456.800, -Kč. 
 
ZOM schvaluje smlouvu č. OT014330066293/001 o zřízení věcného břemene se společností EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno na uložení distribuční soustavy na parcelách č. 495 
(označení stavby „Martinice, přípojka do 50m, Mlynár“) v katastrálním území Martinice u 
Holešova. 
 
ZOM schvaluje nabídku studie odkanalizování obce Martinice od společnosti Lerison s.r.o., 
Novoměstská 1965/2, 62100 Brno v celkové částce 50.820, - Kč. 
 
 

Martinice 25. 02. 2021 

Pavel Fiurášek v.r. 

      starosta obce Martinice 

 

 


