
Usnesení  č. 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
         konaného dne 30. 6. 2014

ZOM bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ a ZŠ s výsledkem: MŠ – ztráta 24.991,81 Kč 
( ztráta bude pokryta z rezervního fondu) a ZŠ – zisk 374,71 ( zisk bude převeden do 
rezervního fondu).

ZOM schvaluje účetní uzávěrku MŠ a ZŠ ( účetní výkazy MŠ a ZŠ k 31. 12.  2013, rozvahu a 
výkaz zisků a ztrát). 

ZOM schvaluje závěrečný  účet obce za rok 2013 s výhradou včetně příloh. ( viz příloha č. 1  k 
zápisu č. 6/2014 ze dne 30.6.2013).

ZOM schvaluje podle § 6 odst. 5 ) písm. e) a § 47 odst. č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 
stav. řádu v platném znění (stav. zákon) Zprávu o uplatňování územního plánu 08/2009 – 
03/2014 Martinice v předloženém znění.

ZOM schvaluje zastavení pořízení změny Územního plánu  Martinice, která vyplývá zprávy o 
uplaňování ÚP Martinice 2009 – 2014.

                                                                                                                             

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014. ( viz. příloha č.2 k zápisu č. 6 /2014 ze dne 
30.6.2014)

ZOM bere na vědomí Informace o vyznačení plomby na parcele č. 132/22 Martinice u 
Holešova – pan Tomáš Fiala.

ZOM schvaluje darování pozemku č. 175/33 v katastrálním území Martinice u Holešova na 
základě vyvěšení záměru o darování pozemku Mysliveckému sdružení Martinice. 

ZOM neschvaluje rozšíření vjezdu na parcele č. 92/1 u. č.p 13 z důvodu dostatečné parkovací 
plochy a změny charakteru rázu ulice.

ZOM schvaluje smlouvu č.:1040006585/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Martinice a firmou E.ON Distribuce a.s.

ZOM schvaluje částku 5.000,- Kč pro Myslivecké sdružení Martinice na akci Střelby, které se 
uskuteční v sobotu 12. července 2014.
ZOM schvaluje devět členů v ZOM pro volební období 2014 – 2018.

ZOM  neschvaluje  návrh  na  majetkoprávní  vypořádání  (R49)  mezi  Obcí  Martinice  a 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace a navrhuje osobní jednání. 



ZOM schvaluje zakoupení pozemku v kat.území Martinice u Holešova č. parc. 24/2 ostatní 
plocha – část příjezdové cesty na dvůr OÚ za celkovou cenu 4.400,- Kč ( 50,- Kč za 1m2) od 
firmy COOP družstvo HB, v zast. JUDr. Josefem Košmidrem, Kalinovo nábřeží 605, 580 01 
Havlíčkův Brod.
                                                                                                                           

                                                                                                                             Ing. Oldřich Stískal
                                                                                                                                   starosta obce
V Martinicích 7. 7. 2014


