
Usnesení  č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice 
konaného dne 27. 1. 2015

     
ZOM bere na vědomí hospodářský výsledek a plnění rozpočtu obce za rok 2014. 

ZOM schvaluje předložený návrh Strategického plánu obce Martinice.                             -8/0/0

ZOM schvaluje platbu za zpracování Strategického plánu obce Martinice ve výši 75tis. Kč
                                                                                                                                                     -8/0/0

ZOM schvaluje po úpravě Organizační a provozní řád kulturního zařízení obce              -8/0/0

ZOM schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 132/24 k. ú. Martinice u Holešova o výměře
1017 m2 za cenu 400,-Kč/m2 v celkové ceně 406.800,-Kč od manž. Stanislava a Romany
Opršalových, bytem Martinice 124 . Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku hradí
manželé Opršalovi                                                                                                                     - 8/0/0

ZOM bere na vědomí žádost p. Jany Odstrčilové  

ZOM bere na vědomí předloženou Smlouvu o dlouhodobém pronájmu a pověřuje starostu
dalším jednáním se zástupci VaKu

ZOM schvaluje opravu chodníků  a revitalizaci zeleně na místním hřbitově v rámci
Dotačního  titulu Zlínského kraje – Podpora na obnovu venkova                                        -8/0/0
             
ZOM schvaluje vyčlení finančních prostředků ve výši 493.674,50 Kč na spolufinacování
projektu Dotačního titulu  Zlínského kraje – Podpora na obnovu venkova - Titul DT1 –
Projekt na obnovu obecního majetku – Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč.
obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce                                         -8/0/0

ZOM bere na vědomí žádost MAMA reality s. r. o., Bystřice pod Hostýnem

ZOM schvaluje žádost p. Ilony Urbanové o prodloužení pouličního osvětlení a instalaci 
el. sloupu u RD č. p. 210 Martinice                                                                                           -8/0/0

ZOM schvaluje bezplatné zapůjčení  místnosti v Kulturním zařízení obce Martinice
Kulturnímu sdružení Omladina Martinice za předpokladu, že se budou účastnit
(vystupovat)  při kulturních akcích pořádaných Obcí Martinice  

ZOM bere na vědomí žádost p. Renaty Liškové, bytem Martinice 12, o prodej pozemku
parc.  č. 545/3 k. ú. Martinice  u Holešova o výměře 31 m2 za cenu 80,-Kč/m2 tj. za cenu
2480,- Kč obci Martinice  
 
   

Martinice 28. 01. 2015 Pavel Fiurášek
  starosta obce         


