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Usnesení č. 3/2022 z řádného zasedání  

Zastupitelstva obce Martinice  

konaného dne 06. 05. 2022 
 

ZOM schvaluje nejvhodnější nabídku k akci „Stavební úpravy a rekonstrukce budovy 

obchodu st. 37 k. ú. Martinice u Holešova" ve výši 7.223.529, -Kč a pověření starosty 

podpisem smlouvy o dílo se společností Martin Pospíšil, Lechotice 145, 76852 Lechotice. 

 

ZOM schvaluje smlouvu č.1190901547 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky – Výsadba stromů v obci Martinice. 

 

ZOM schvaluje smlouvu č.: OT-014330069070/001-ADS o zřízení věcného břemene se 

společností EG.D, a.s. na uložení distribuční soustavy na parcelách č. 500, 592 

v katastrálním území Martinice u Holešova (označení stavby „Martinice, rozšíření NN, 

Rich“). 

 

ZOM schvaluje smlouvu č.: OT-001040021103/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností EG.D, a.s. na uložení distribuční soustavy na parcelách 

č. 100/1, 100/2, 101, 494/4, 495, 500, 598, 700, 701, 78/1, 78/2, 78/3, 183/2, 92/1, 92/3, 99, st. 

106 v katastrálním území Martinice u Holešova (označení stavby „Martinice, náves, 

obnova NN“). 

 

ZOM schvaluje hospodářský výsledek a účetní závěrku MŠ a žádost vedení této 

příspěvkové organizace o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 převodem zisku 

55.617,16, - Kč do rezervního fondu organizace. 

 

ZOM schvaluje hospodářský výsledek a účetní závěrku ZŠ a žádost vedení této 

příspěvkové organizace o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Jana Bezděka 

v Martinicích za rok 2021 převodem zisku 2.490,15,- Kč do rezervního fondu organizace. 

 

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, kde příjmy činí částku 21.700, -Kč, výdaje 

tvoří částku 7.950, - Kč, což odpovídá financování ve výši -13.750, - Kč. 

 

ZOM schvaluje navýšení ceny realizace díla „Návrh a stavební úpravy zpevněných ploch v 

lokalitě Humínek“ ve výši 138.686,36,-Kč a pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské 

Meziříčí. A dále ZOM schvaluje navýšení ceny realizace díla „„Změna uspořádání 

křižovatky PK II/490 a místní komunikace v obci Martinice“ ve výši 98.088,95,-Kč a 

pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY 

stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 


