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Usnesení č. 07/2022 z řádného zasedání  

Zastupitelstva obce Martinice  

konaného dne 14. 11. 2022 

 

ZOM schvaluje zapisovatelem jednání ZOM č. 07/2022 ze dne 14. 11. 2022 zastupitele 

Vladimíra Vrbeckého a ověřovatele zápisu jednání ZOM č. 07/2022 ze dne 14. 11. 2022 

zastupitele Ing. Lenku Dudkovou a Libora Vaňharu. 

 

ZOM schvaluje program vyvěšený dne 07. 11. 2022 a k návrhu ještě doplňuje 

rozšíření/doplnění v bodu č. 11. Schválení žádosti o dotaci na chov včel a spolkům rok 2023  

 

ZOM schvaluje přebytkový rozpočet obce Martinice na rok 2023, kde předpokládané příjmy 

jsou v celkové výši 11 387 050,- Kč a výdaje jsou 9 447 162, - Kč, což představuje přebytek ve 

výši 1 939 888, - Kč. Na běžných účtech obce je ke dni 31. 10. 2022 zůstatek 3.767.518,06,- Kč. 

 

ZOM schvaluje Střednědobý výhled obce na rok 2023-2025 

rok 2023 

příjmy ve výši 11.386.000, -Kč, výdaje ve výši 9.447.000, - Kč, 

financování ve výši -1.939.000,- Kč 

rok 2024 

výnosy ve výši 12.300.000, -Kč, náklady ve výši 8.900.000, - Kč, 

financování ve výši -3.400.000,- Kč 

rok 2025 

výnosy ve výši 12.300.000, -Kč, náklady ve výši 8.900.000, - Kč, 

financování ve výši -3.400.000,- Kč 

 

ZOM schvaluje rozpočet MŠ a ZŠ na rok 2023 

 

ZOM schvaluje Střednědobé výhledy rozpočtu MŠ a ZŠ na roky 2024–2025 

 

ZOM schvaluje dodatek č. 2 k akci „Změna uspořádání křižovatky PK II/490 a místní 

komunikace v obci Martinice kdy celkové náklady včetně dodatku činí 

2.708.858,26 Kč/vč. DPH, z toho navýšení činí 374.828,91 Kč/vč. DPH. 

 

ZOM schvaluje dodatek č. 1 k akci „Stavební úpravy a rekonstrukce budovy obchodu 

st. 37 k. ú. Martinice u Holešova“, kde jsou uvedeny následující položky: 

Cena díla vč. DPH:   7.223.529,83 Kč 

Vícepráce dle přílohy:      735.037.36 Kč 

Méněpráce dle přílohy:     254.217,07 Kč 

Nová cena vč. DPH:   7.704.350.12 Kč 

 

ZOM schvaluje poskytnutí dotace na chov včel na rok 2023 ve výši 6.000, -Kč pro pana Josefa 

Macka. 

 

ZOM schvaluje žádost TJ Sokol Martinice o dotaci ve výši 80.000, -Kč. 
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ZOM schvaluje průtokovou dotaci ze státního rozpočtu kapitoly 333 MŠMT pro MŠ ve výši 

419.050,00 Kč. 

ZOM schvaluje výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla vyplácena od 01. 12. 2022 

ve výši : 

 

- Předseda výboru    3.245 Kč 

- Člen výboru    2.704 Kč 

- Zastupitel bez dalších funkcí           0 Kč 

-  

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022. Celkové příjmy činí 2.030.050,00 Kč, 

celkové výdaje činí 1.969.971,30 Kč, financování odpovídá částce -60 078,70 Kč 

 

         Pavel Fiurášek v.r. 

  starosta obce 


