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Usnesení č. 5/2022 z řádného zasedání  

Zastupitelstva obce Martinice  

konaného dne 06. 09. 2022 
 

ZOM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S22-035-0058 na stavební akci „Návrh a 

stavební úpravy zpevněných ploch v lokalitě Humínek“ mezi obcí Martinice a zhotovitelem 

díla společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová 60, 72000 Brno, IČO: 48035999, 

kde jsou uvedeny následující položky: 

Zpevněné plochy – odvodnění, gabiony, veřejné osvětlení   430.851,49,-Kč 

Zpevněné plochy – méněpráce a vícepráce    -194.176,31,- Kč 

Chodník – méněpráce a vícepráce      -183.982,99,- Kč 

Součet         52.692,19,- Kč  

DPH 21%         11.065,36,- Kč 

Celkem částka k platbě       63.757,55,- Kč 

 

ZOM schvaluje žádost MŠ Martinice o souhlas obce Martinice jako zřizovatele s realizací 

projektu „Šablony I v MŠ Martinice“. 

 

ZOM schvaluje žádost ZŠ Martinice o schválení výjimky z nejnižšího počtu žáků na školní 

rok 2022/2023, přičemž minimální počet žáků ZŠ Martinice je 42 a předpokládaný počet 

žáků je 41.  

 

ZOM schvaluje žádost ZŠ Martinice o navýšení provozního příspěvku na dofinancování 

platu učitele pro období září–prosinec 2022 ve výši 38.000, -Kč, jedná se o dofinancování 4 

hodin týdenního úvazku učitelky, potřebných k zajištění kvalitní vzdělávací činnosti školy. 

 

ZOM schvaluje Dodatek č.9 ke Smlouvě č. 20120008 o nakládání s komunálním odpadem 

mezi obcí Martinice a společností Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, 76901 

Holešov, IČO: 25583140, který upravuje ceny za odvoz a zpracování komunálního a 

tříděného odpadu. 

 

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022, kde příjmy činí částku 142.820, -Kč (daň 

z příjmu FO, daň z hazardu, finance na volby atd.), výdaje tvoří částku 343.381,17, - Kč 

(kompostéry, výsadba Humínek, výdaje na volby), což odpovídá financování ve výši-

200.561,17, - Kč. 

 

ZOM schvaluje Smlouvu o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 366/3 

v katastrálním území Martinice u Holešova mezi obcí Martinice a Janem Kolářem, č.p. 

177, 76901 Martinice, přičemž obec Martinice byla oprávněná z předkupního práva 

k pozemku, zapsanému do katastru na základě kupní smlouvy ze dne 01.03.2007, řízením 

V-354/2007-740. Touto smlouvou se předkupní právo V-354/2007-740 k pozemku p.č. 366/3 

v katastrálním území Martinice u Holešova ruší, a to bezúplatně. 

 

 

         Pavel Fiurášek 

 starosta obce 


