
Usnesení č. 7/2018 z ustavujícího zasedání  

Zastupitelstva obce Martinice  

konaného dne 5.11.2018 

 

ZOM schvaluje 1 místostarostu. 

 

ZOM schvaluje, že uvolněn bude pro svou funkci pouze starosta 

 

ZOM schvaluje veřejnou volbu starosty i místostarosty. 

 

ZOM schvaluje na funkci starosty Pavla Fiuráška. 

 

ZOM schvaluje na funkci místostarosty Mariana Starobu. 

 

ZOM schvaluje finanční a kontrolní výbor jako tříčlenné výbory. 

 

ZOM schvaluje na funkci předsedy finančního výboru Annu Honegrovou. 

 

ZOM schvaluje na funkci předsedy kontrolního výboru Jiřího Vaško. 

 

ZOM schvaluje jako člena finančního výboru Jiřího Vaško. 

 

ZOM schvaluje zřízení výboru – sportovní.  

 

ZOM schvaluje zřízení výboru – kulturní.  

 

ZOM schvaluje zřízení výboru – stavební.  

 

ZOM schvaluje výbory sportovní, kulturní a stavební jako tříčlenné výbory. 

 

ZOM schvaluje na funkci předsedy sportovního výboru Josefa Havelku. 

 

ZOM schvaluje na funkci předsedy kulturního výboru Annu Honegrovou. 

 

ZOM schvaluje na funkci předsedy stavebního výboru Libora Vaňharu. 

 

ZOM schvaluje jako člena sportovního výboru Ondřeje Havelku. 

 

ZOM schvaluje jako členy kulturního výboru Hanu Božkovou a Blanku Sedláčkovou. 

 

ZOM schvaluje odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

takto: 

místostarosta 12 000 Kč, 

předseda výboru 2 298 Kč, 

člen výboru 2 298 Kč, 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 0 Kč. 



Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 

zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

 

ZOM schvaluje, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 

poskytovat od 5.11.2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy 

výboru,  člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

 

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018, kde příjem činil 377 400,- Kč a  

výdej činil 15 000,- Kč  

 

ZOM schvaluje OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . Poplatek 

zůstává beze změny, tzn. 450,- Kč/ os/rok. 

ZOM schvaluje rozpočet MŠ Martinice na rok 2019. Výnosy ve výši 250 000,- Kč, 

náklady ve výši 250 000,- Kč a příspěvek zřizovatele ve výši 120 000,- Kč. 

 

ZOM schvaluje rozpočet ZŠ Martinice na rok 2019. Výnosy ve výši 201 000,- Kč , 

náklady ve výši 200 000,- Kč a příspěvek zřizovatele 200 000,- Kč. 

 

ZOM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020-2021, rok 2020 výnosy 200 000,- 

Kč a náklady 200 000,- Kč, rok 2021 výnosy 200 000,- Kč a náklady 200 000,- Kč. 

 

ZOM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2020-2021, rok 2020 výnosy 211 000,- 

Kč a náklady 210 000,- Kč, rok 2021 výnosy 211 000,- Kč a náklady 210 000,- Kč. 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 panu Miroslavu Pospíšilovi ve výši 2 400,- Kč. (6 

včelstev) 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 panu Pavlu Zlámalovi ve výši 4 400,- Kč. (11 

včelstev) 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 panu Marianu Starobovi ve výši 7 600,- Kč. (19 

včelstev) 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 Josefu Mackovi ve výši 4 000,- Kč. (10 včelstev) 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 SDH Martinice ve výši 40 000,- Kč. 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 Myslivecký spolek Martinice ve výši 40 000,- Kč. 

 

ZOM neschvaluje dotaci na rok 2019 SK Allmetal. 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 TJ Sokol Martinice ve výši 80 000,- Kč. 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 Jabloňka Martinice ve výši 30 000,- Kč. 

 

ZOM schvaluje dotaci na rok 2019 Kulturní sdružení Omladina ve výši 25 000,- Kč. 



 

ZOM schvaluje rozpočet obce na rok 2019. Příjmy ve výši 9 970 783,- Kč a výdaje ve 

výši 9 121 824,- Kč, splátky úvěru 1 576 596,- Kč a financování schodek 727 637,- Kč. 

 

ZOM schvaluje pověření starosty s přípravou technického řešení opravy chodníku 

v lokalitě „Humínek“. 

 

ZOM schvaluje pověření starosty s přípravou technických řešení nových stanovišť pro 

tříděný odpad. 

 

ZOM Schvaluje Smlouvu o dílo „Obnovení hřbitovní zdi v obci Martinice“ s firmou 

Martin Pospíšil, Lechotice 145 ve výši 499 690,- Kč. 

 

ZOM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavad s.r.o. méněpráce 

v celkové částce 56 068,- Kč vč. DPH, tzn. celková fakturovaná částka dle smlouvy na 

akci Chodník severní Záhumenice bude 1 432 060,45 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinice 5.11.2018 

 

 

 

 

 

 

Pavel Fiurášek 

 starosta obce 


