
 Obec  Martinice 

Obec  Martinice,  Martinice 16, 769 01 Holešov            573 399 010               e-mail: ou@martinice.cz 

  

 
Závěrečný účet obce Martinice a zpráva za rok 2018 je v úplném znění zveřejněn k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 27.3.2019 
Sejmuto:  01.06.2020 
  
Základní škola schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020 - 2021 je v úplném znění 
zveřejněn k nahlédnutí na www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 14.11.2018 
Sejmuto:31.12.2019 
 
Mateřská škola schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020 - 2021 je v úplném znění 
zveřejněn k nahlédnutí na www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 15.11.2018 
Sejmuto: 31.12.2019 
 
Obec Martinice schválený rozpočet 2019 je v úplném znění zveřejněn k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 19.11.2018 
Sejmuto:31.12.2019 
 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023 obce Martinice je v úplném znění zveřejněn k 
nahlédnutí na www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 11.12.2018 
Sejmuto:  
 
 VZZ,Rozvaha,Příloha a FIN 2-12 obec 2018  je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 24.1.2019  
Sejmuto:  14.02.2020 
 
VZZ,Rozvaha, Příloha MŠ 2018, VZZ a Rozvaha, Příloha ZŠ 2018, je v úplném znění zveřejněno k 
nahlédnutí na www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 5.2.2019 
Sejmuto:  14.02.2020 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 13.2.2019 
Sejmuto: 31.12.2019 

 
Rozpočtové opatření č. 2/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 27.3.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 
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 Obec  Martinice 

Obec  Martinice,  Martinice 16, 769 01 Holešov            573 399 010               e-mail: ou@martinice.cz 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 6.5.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 

 

Rozpočtové opatření č. 4/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 14.5.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 6.6.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 

 

Rozpočtové opatření č. 6/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 9.7.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 

 

Rozpočtové opatření č. 7/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 9.7.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 

 

Rozpočtové opatření č. 8/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 2.8.2019 

Sejmuto: 31.12.3019 

 

Rozpočtové opatření č. 9/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 4.9.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 

 

Rozpočtové opatření č. 10/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 9.10.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 
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 Obec  Martinice 

Obec  Martinice,  Martinice 16, 769 01 Holešov            573 399 010               e-mail: ou@martinice.cz 

 

 

Rozpočtové opatření č. 11/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 27.11.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 

 

Rozpočtové opatření č. 12/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 27.11.2019 

Sejmuto: 31.12.2019 
 
Mateřská škola schválený rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021 - 2022 je v úplném znění 
zveřejněn k nahlédnutí na www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 27.11.2019 
Sejmuto:  
 
Základní škola schválený rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021 - 2022 je v úplném znění 
zveřejněn k nahlédnutí na www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 27.11.2019 
Sejmuto: 
 
Obec Martinice schválený rozpočet 2020 je v úplném znění zveřejněn k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 2.12.2019 
Sejmuto:  
 
Rozpočtové opatření č. 13/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 10.12.2019 

Sejmuto:  
 
Rozpočtové opatření č. 14/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 27.12.2019 

Sejmuto: 
 
Rozpočtové opatření č. 15/2019 obce Martinice   je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 23.1.2020 

Sejmuto: 
 
VZZ,Rozvaha,Příloha a FIN 2-12 obec 2019  je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 14.2.2020  
Sejmuto:   
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 Obec  Martinice 

Obec  Martinice,  Martinice 16, 769 01 Holešov            573 399 010               e-mail: ou@martinice.cz 

 
VZZ,Rozvaha, Příloha MŠ 2019 a VZZ, Rozvaha, Příloha ZŠ 2019, je v úplném znění zveřejněno k 
nahlédnutí na www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 14.2.2020 
Sejmuto:   
 
Rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 01.03.2020 

Sejmuto:  

 
Rozpočtové opatření č. 2/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 01.03.2020 

Sejmuto:  
 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 20.03.2020 

Sejmuto:  
 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 28.04.2020 

Sejmuto:  
 
Rozpočtové opatření č. 5/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 18.05.2020 

Sejmuto:  
 
Rozpočtové opatření č. 6/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 18.05.2020 

Sejmuto:  
 
Závěrečný účet obce Martinice a zpráva za rok 2019 je v úplném znění zveřejněn k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 
Vyvěšeno: 01.06.2020 
Sejmuto:   
 
Rozpočtové opatření č. 7/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 30.06.2020 

Sejmuto:  
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 Obec  Martinice 

Obec  Martinice,  Martinice 16, 769 01 Holešov            573 399 010               e-mail: ou@martinice.cz 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 8/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 30.06.2020 

Sejmuto:  
 
Rozpočtové opatření č. 9/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 16.09.2020 

Sejmuto:  
 
Rozpočtové opatření č. 10/2020 obce Martinice je v úplném znění zveřejněno k nahlédnutí na 
www.martinice.cz 

Vyvěšeno: 16.09.2020 

Sejmuto:  
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