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Usnesení č. 4/2020 z řádného zasedání  
Zastupitelstva obce Martinice 

konaného dne 05. 06. 2020 

ZOM schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Martinice za rok 2019, jehož návrh byl vyvěšen 
04. 05. 2020. 
 

ZOM schvaluje účetní závěrku Obce Martinice za rok 2019, kde: 
Celkové náklady obce Martinice činily 9.592.760,84,-Kč, celkové výnosy 13.009.967,83,-Kč. Celkové 
příjmy obce byly 13.042.100,86,-Kč a výdaje 9.494.489,17,-Kč.  
Hospodářský výsledek za uplynulé období činil zisk 3.417.206,99,-Kč. 
Obec má úvěr 600.000,-Kč, kde k 31. 12. 2019 je třeba doplatit 300.000,-Kč. Dále má obec úvěr 
5.000.000,-Kč, kde k 31. 12. 2019 zbývá doplatit 3.723.404,-Kč. 
 

ZOM schvaluje úvěr ve výši 8 400 000,- Kč, účel úvěru je předfinancování dotace projektu „Učíme 
se pro budoucnost“ se splatností po obdržení dotace nejpozději 31. 12. 2022 (registrační číslo 
99026056127). Poskytovatel úvěru je Komerční banka a.s. 
 

ZOM schvaluje úvěr ve výši 5 600 000,- Kč, účel úvěru je spolufinancování dotačního projektu 
Učíme se pro budoucnost, oprava chodníku a maloobchodní prodejny se splatností 30. 06. 2025 
(registrační číslo 99026057136). Úroková sazba pevná je 0,79 % p. a.. Poskytovatel úvěru je 
Komerční banka a.s. 
 

ZOM schvaluje záměr koupě vozidla pro obecní účely. 
 

ZOM schvaluje žádost Charity Holešov o dotaci ve výši 6.000,- Kč na péči o občany Martinic pro 
rok 2020. 
 

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020, kde příjem činí 14.460.882,40,- Kč a výdej 
14.786.900,40,- Kč. Financování v hodnotě 326.018,-Kč. 
 

ZOM schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu „Kompostování v obcích Východní Moravy IV“ 
v rámci Operačního programu životní prostředí (realizátorem projektu je Sdružení měst a obcí 
východní Moravy, tř. T. Bati 5146, Zlín, IČO: 45649168 a projekt bude realizován pouze v případě 
přidělení dotace).  
 

ZOM pověřuje starostu pro účast na valné hromadě společnosti „Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s.“ konané v pondělí 29. 06. 2020 v 9.00 hodin v konferenčním sále Domu kultury v Kroměříži, 
Tovačovského 2828/22, Kroměříž. 
 

ZOM schvaluje dodatek ke smlouvě ze dne 14. 01. 2016 o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/6130/2015-BKMM mezi smluvními 
stranami „Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“ a „obcí 
Martinice“.  
 

ZOM schvaluje neuplatnění předkupního práva k parcele č. 366/20. 
 

Martinice 05. 06. 2020 

Pavel Fiurášek 

      starosta obce Martinice 


