
Usnesení  č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice 
konaného dne 24.3. 2015

    ZOM schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014                                                               -9/0/0

    
    ZOM schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 132/24 k. ú. Martinice u Holešova
    o výměře 1017 m2 a to zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, o kterém se rozhodne na 
    příštím zasedání ZOM 
                                                                                                                                                     -9/0/0

    ZOM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 133/1 
    k. ú. Martinice u Holešova o výměře 215 m2                                                                      -9/0/0

   a) ZOM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské 
sítě mezi Obcí Martinice a společností O2 Czech Republic, a. s., Praha a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Praha  a pověřuje starostu podpisem smlouvy                                                    -9/0/0
   
   b) ZOM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
mezi Obcí Martinice a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy                                                                                                                      -9/0/0

    ZOM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. O/0301/2010/DOP o poskytnutí finančního
    příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti ve výši 100,- Kč/občan, tj. 74.300,- Kč
     a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku                                                                   -9/0/0

    
    ZOM schvaluje udělení licence společnosti KRODOS BUS a. s., Kroměříž – linka 770430
    Bystřice pod Hostýnem – Zlín – Holešov – Kroměříž – Vyškov – Brno                            -9/0/0

    
    ZOM schvaluje udělení licence  společnosti ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava na linku
      920015 -  Přerov – Holešov – Zlín                                                                                       -9/0/0

  
    ZOM schvaluje Směrnici č. 04/2015 – Zapůjčení obecní techniky – auto Piaggio           -9/0/0

   
    ZOM schvaluje Směrnici č. 03/2015 – Pravidla pro užívání obecního rozhlasu v obci   -9/0/0

    ZOM schvaluje Směrnici č. 05/2015 – Příspěvek na stravné                                             -9/0/0



      ZOM schvaluje Smlouvu o reklamě mezi organizací EKOTOXA s. r. o., Brno a Obcí
      Martinice a pověřuje starostu podpisem smlouvy                                                            -9/0/0

     ZOM schvaluje  Smlouvu č. 1030020835/001 o smlouvě budou o zřízení věcného břemene
     mezi E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a Obcí Martinice ke zřízení el. přípojky 
     pro 5 novostaveb RD v lokalitě LUHY, SO 18                                                                   -9/0/0

     ZOM neschvaluje žádost  České svazu včelařů ZO Holešov o podporu a příspěvek pro chov
     včel a včelařství v oblasti                                                                                                      -0/0/9

    ZOM schvaluje předloženou  cenovou nabídku 15/11 zhotovitel Ing. Ladislav Alster –
    Projektová kancelář A-S, Družby 1381, Holešov, se sídlem 1. dívčí domov, nám.
    T.G. Masaryka 588, Zlín, na akci – dotační titul  - Revitalizace centra obce Martinice
    v celkové částce 330.330,- Kč                                                                                                -8/0/1

    ZOM v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
    v platném znění, deleguje jako zástupce obce Martinice na zasedání řádné valné hromady
    společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ 49451871, se sídlem Kojetínská
    3666/64, 767 01 Kroměříž, konané dne 21. 04. 2015 v zasedací místnosti Muzea 
    Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž, starostu obce Martinice Pavla Fiuráška, 
    bytem Martinice 59, 769 01 Holešov 

        -9/0/0

   ZOM schvaluje navýšení finanční částky za květiny pro ženy jubilantky na 150,- Kč    -8/0/1

Martinice 24. 03. 2015 Pavel Fiurášek
  starosta obce


