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Usnesení č. 4/2022 z řádného zasedání  

Zastupitelstva obce Martinice  

konaného dne 27. 06. 2022 
 

ZOM bere na vědomí zjištění a schvaluje příslušná nápravná opatření ke zjištěním 

kontroly (Č. j. MV- 48967-8/ODK-2022) ze strany Odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly, MV ČR a předložil ke schválení nápravná opatření k bodům uvedeným níže: 

A. Obec na pozvánkách neuvádí konkrétní adresu, na kterou se mohou zájemci o účast na 

zasedání ZO dostavit, pouze, že zasedání se koná „v Kulturním zařízením obce Martinice“. 

Je však nutné mít na zřeteli, že zájem o účast nemusí projevit jen občané obce Martinice, 

znalí místních poměrů, ale rovněž široká veřejnost. Ministerstvo vnitra proto obec 

upozorňuje na nutnost na pozvánkách uvádět konkrétní adresu místa konání zasedání ZO. 

- nápravné opatření: doplněním přesné adresy Martinice č.p. 80 

 

B. Obec porušila § 95 odst. 1 větu první zákona o obcích (o průběhu zasedání zastupitelstva 

obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé) tím, 

že zápis ze zasedání ZO ze dne 8. prosince 2021 je opatřen podpisy určených ověřovatelů, 

nikoli však podpisem starosty (doloženo kopií zápisu ze zasedání ZO konaného dne 8. 

prosince 2021). 

- nápravné opatření: doplnění podpisu starosty a odeslání kopie zápisu ze dne 8. prosince 2021 

na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, MV ČR 

 

C. Obec porušila § 96 zákona o obcích (zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž 

stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce) tím, že ZO nevydalo dosud nový jednací 

řád (doloženo vyjádřením obce Martinice k žádosti o zaslání podkladů ke kontrole, 

doručených dne 10. května 2022, kopií zápisu ZO Martinice konaného dne 18. listopadu 

2020). 

- nápravné opatření: jednací řád bude vypracován a schválen ve lhůtě 6 měsíců od převzetí 

protokolu o kontrole (nejpozději do 2. 12. 2022) 

 

D. Obec porušila § 41 odst. 1 větu první zákona o obcích (podmiňuje-li tento zákon 

platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, 

opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky 

jsou splněny) tím, že: 

- smlouva o koupi pozemku parc. č. 553 o výměře 44 m
2
 v k. ú. Martinice, uzavřená dne 24. 

února 2022 nebyla opatřena doložkou potvrzující splnění zákonných podmínek pro 

zveřejnění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu obce (doloženo kopií kupní smlouvy, 

uzavřené dne 24. února 2022), 

- smlouva o koupi pozemku parc. č. 503/6 o výměře 15 m2 v k. ú. Martinice, uzavřená dne 

1. března 2022, je opatřena jen doložkou potvrzující splnění podmínky rozhodnutí 

příslušného orgánu obce, nikoliv však už doložkou potvrzující splnění podmínky řádného 

zveřejnění záměru (doloženo kopií kupní smlouvy, uzavřené dne 1. března 2022). 

- nápravné opatření: zpětně nelze napravit, místostarosta obce J. Vaško byl určen jako 

odpovědná osoba za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o 

obcích 
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E. Obec porušila § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li 

podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne 

přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v 

této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku) tím, že informace na základě žádostí 

vedených pod č. j. OM-200/2021 ze dne 7. června 2021, č. j. OM-33/2022 ze dne 18. ledna 

2022, a č. j. OM-121/2022 ze dne 8. března 2022, poskytla až po uplynutí zákonem 

stanovené 15denní lhůty (doloženo kopiemi žádosti vedené pod č. j. OM-200/2021 ze dne 7. 

června 2021 a poskytnutí informací vypravené dne 23. června 2021; kopiemi žádosti pod č. 

j. OM-33/2022 ze dne 18. ledna 2022 a poskytnutí informací vypravené dne 6. února 2022; 

kopiemi žádosti vedené pod č. j. OM-121/2022 ze dne 8. března 2022 a poskytnutí informací 

vypravené dne 7. dubna 2022). 

- nápravné opatření: zpětně nelze napravit, externí spolupracovník paní J. Hlavinková byla 

poučena o povinnostech stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obcích 

 

ZOM schvaluje smlouvu č. D/0951/2022/STR (o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje 

do výše 934.000, - Kč, současně však maximálně 44,69 % celkových způsobilých výdajů 

projektu na realizaci projektu „Změna uspořádání křižovatky PD II/490 a místní 

komunikace v obci Martinice“) mezi obcí Martinice a poskytovatelem dotace Zlínský kraj, 

tř. T. Bati 21, 76190, Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

ZOM schvaluje úvěr ve výši 5.000.000, -Kč pro účely dofinancování stavebních akcí: 

rekonstrukce obchodu, rozšíření MŠ, akce Humínek, veřejné osvětlení v lokalitě 

„Kráčiny“, veřejné osvětlení v lokalitě 5RD směr Přílepy, uspořádání křižovatky před 

Kulturním zařízením obce a další stavební akce a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

Parametry úvěru:  

Výše úvěru: 5.000.000, - Kč 

Čerpání do: 31. 12. 2023 

První splátka: 31. 01. 2024 

Splatnost: 31. 12. 2027 

Úroková sazba: 6,42 % 

Úrokové náklady celkem 674.450,91 – Kč 

Průměrná měsíční splátka jistiny + úroky: cca 118.000, -Kč 

 

ZOM schvaluje příspěvek ve výši 3.000, -Kč pro Charitu Holešov. 

 

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, kde příjmy činí částku 1.183.500, -Kč, 

výdaje tvoří částku 5.000.000, - Kč, financování ve výši 3.816.500, - Kč. 

 

ZOM projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce Martinice za rok 2021 a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením obce s výrokem bez výhrad, jehož návrh byl vyvěšen 

08. 06. 2021. Dále předložil ke schválení účetní závěrku obce Martinice za rok 2021, kde: 

Celkové náklady obce Martinice činily 11.979.394,48,- Kč, celkové výnosy 13.623.542,96,- Kč. 

Celkové příjmy obce byly 16.655.300,57,-Kč a výdaje 21.155.878,62,-Kč.  

Hospodářský výsledek za uplynulé období činil zisk 1.644.148,48,- Kč. 

Obec má celkové úvěry k 31. 12. 2021 ve výši 6.064.809,87,- Kč. 
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Konečný zůstatek na účtech k 31. 12. 2021 je 2.928.860,24,- Kč. 

 

ZOM bere na vědomí zprávu č. 199/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Obce 

Martinice za rok 2021 a schvaluje příslušná nápravná opatření ke zjištěním ve zprávě 

č. 199/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martinice za rok 2021. 

1. Správná právní formulace „ZOM projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce Martinice za rok 

2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výrokem bez výhrad“  

2. Dokladem č. 22-020-00017 byla provedena oprava účetních odpisů inventární karty č.19137 

vjezdu za období 09-12/2021 ve výši 168 Kč (stavba je evidována samostatně dle vnitřní směrnice 

s životností 10 let). 

3. Doúčtování účetních odpisů dokladem č. 22-0007-00017 inventární karty č. 19136 

Zabezpečovací systém ZŠ za období 08-12/2021 ve výši 2 125,- Kč. 

4. Dokladem č. 22-020-00003 oprava analytiky SÚ 031 (věcná břemena 2020). 

5. K inventarizaci k účtu 069 byl doložen doklad – akcie VAK Kroměříž v hodnotě 1.000, -Kč. 

6. Při účtování zaokrouhlení se bude postupovat správně dle dané metodiky. 

7. V měsíci červenci 2022 bude doplacena členu volební komise částka 500,-Kč. 

 

ZOM schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 na 9 

členů. 

 

 

 

Pavel Fiurášek v.r.  

    starosta obce 

 


