
Usnesení  č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice 
konaného dne 24.2. 2015

    ZOM schvaluje výsledek inventarizace obce za rok 2014 a zápis o vyřazení majetku obce
    ke dni 31. 12. 2014 ve výši 43.139,90 Kč – viz příloha zápisu 
                                                                                                                                                    -8/0/0   

    ZOM schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014 - viz příloha zápisu                                    -8/0/0

    ZOM bere na vědomí vyvěšení závěrečného účtu obce za rok 2014                                 -7/0/1 

    ZOM schvaluje výsledek hospodaření MŠ a ZŠ Martinice za rok 2014 – viz příloha 
    zápisu                                                                                                                                    -8/0/0

    ZOM schvaluje účetní uzávěrku MŠ a ZŠ Martinice za rok 2014                               -8/0/0
                                                                          

    ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2015                                                                  -8/0/0

 
     ZOM schvaluje záměr obce o prodeji obecního pozemku parc. č. 132/24 k. ú. Martinice 
     o výměře  1017 m2 za minimální cenu 600,- Kč/m2                                                         -8/0/0
     
     
     ZOM schvaluje „bonus“ 100.000,- Kč, pokud stavebník (majitel poz. parc. č. 132/24 k. ú. 
     Martinice) zkolauduje RD (ohlásí užívání stavby RD) do tří let od koupi tohoto pozemku
                                                                                                                                                    -8/0/0

      ZOM schvaluje odkup pozemku parc. č. 545/3 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 31 m2
     za cenu  80,- Kč/m2 tj. v celkové výši 2.480,- Kč. Daň z nabytí nemovitosti uhradí pí Renata
     Lišková, vklad do katastru nemovitostí uhradí Obec Martinice                                     -8/0/0

      ZOM schvaluje projekt k žádosti o dotaci z ROP SM Rozvoj venkova –  revitalizace centra
      obce Martinice                                                                                                                     -8/0/0
                                                                                                                                                    
                                                                                         
      ZOM projekt k žádosti o dotaci ze SF ŽP ČR – výsadba zeleně v obci                         -8/0/0

      ZOM schvaluje Interní směrnici č. 02/2015 – Poskytování cestovních náhrad 
      zaměstnancům obce Martinice                                                                                          -8/0/0

 
      ZOM schvaluje podání žádosti na Úřad práce ke zřízení nových míst a to 4 pracovníků
      na VPP                                                                                                                                 -8/0/0



      
   ZOM schvaluje doplnění programu dnešního jednání o výše uvedený bod                   -8/0/0
    
   
   ZOM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa a Ceník veřejného pohřebiště. 
   Cena za nájem hrobového místa:  15,- Kč/1m2/1rok
   Cena za služby spojené s nájmem: do 2 m2 plochy hrobu  50,- Kč/1m2/1rok 
                                                              do 4 m2 plochy hrobu  40,- Kč/1m2/1rok
                                                              do 6 m2 plochy hrobu  30,- Kč/1m2/1rok
                                                              nad 6 m2 plochy hrobu 20,- Kč/1m2/1rok
   Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu 5 let                                        -8/0/0

                  
   ZOM schvaluje odkoupení části poz. parc. č. 98 k. ú. Martinice u Holešova a pověřuje
   starostu jednáním s vlastníkem pozemku a vyřízením potřebných náležitostí               -8/0/0
   
    
    ZOM schvaluje žádost FS Jabloňka Martinice, o. s., o sponzorský dar ve výši do 1tis. Kč
                                                                                                                                                   -8/0/0

Martinice 24. 02. 2015 Pavel Fiurášek
  starosta obce         


