
Usnesení č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 11. 08. 2015

ZOM  schvaluje  ověřovatele  zápisu  č.  9/2015  ze  dne  11.  08.  2015  zastupitele   Hanu
Mičolovou a Zdenka Koláře    -8/0/0

ZOM  schvaluje  zapisovatelem  jednání  ZOM  č.  9/2015  ze  dne  11.  08.  2015  zastupitele
Vladimíra Vrbeckého

-8/0/0
ZOM schvaluje program jednání č. 9/2015 ze dne 11. 08. 2015 vyvěšený dne 04. 08. 2015

-8/0/0
    
    ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 8/2015 ze dne 23. 06. 2015 bez připomínek -8/0/0

    ZOM schvaluje dotaci p. Mackovi ve výši 3.200,- Kč na rok 2015                                     -8/0/0

    ZOM schvaluje licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
    pro dopravce KRODOS BUS a. s. Kroměříž na lince 770370 Bystřice pod Hostýnem -
    Holešov – Fryšták – Zlín a na lince 770390 Holešov – Horní Lapač – Žeranovice 
    a pro dopravce ČSAD Vsetín, a. s., na lince 820811 – Zlín – Holešov – Kroměříž - 
    Prostějov a na lince 820131 Zlín – Hranice – Ostrava          -8/0/0

    ZOM schvaluje zřízení věcného břemene:
    a) E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice                                                                     -8/0/0
    b) Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha + Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o.,
         Praha                                         -8/0/0
    c) RWE GasNet, s. r. o., Brno + Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Praha                    -8/0/0

                     
   ZOM schvaluje podání žádosti  na dotační titul „Program 2016 –Program pro  poskytování  
   dotací z rozpočtu ZK na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek
   sborů“          -8/0/0
   
   ZOM souhlasí s provedením stavby „Oplocení pozemku parc. č. 112/2 v k. ú. Martinice u
   Holešova“                                                                                                                               -7/0/1
      
   ZOM schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 503/5 k. ú. Martinice u Holešova o
   výměře 28 m2 za cenu 80,- Kč/m2 v celkové ceně 2.240,- Kč. Poplatek za vklad a zápis do
   KN platí Obec Martinice, daň z nabytí nemovitosti platí kupující                                  -8/0/0
      
   ZOM neschvaluje opravu vjezdu k RD č.p.117 p. Vlasty Bambuchové                          -3/3/2
      
   ZOM souhlasí s vybudováním stavby „Zázemí stájí na parc. č. 178/1 k. ú. Martinice“ 
   s podmínkou, že dojde k opravě textu (viz výše) v žádosti o souhlas se stavbou            -8/0/0
      
   ZOM ruší v usnesení č. 04/2015 část bodu č. 15. a to  „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 vč. DPH“                                                    -8/0/0

    
   



   ZOM schvaluje  cenovou nabídku 15/11.1 zhotovitel Ing. Ladislav Alster – Projektová 
   kancelář A-S, Družby 1381, Holešov, se sídlem 1. dívčí domov, nám. T.G. Masaryka 588, 
   Zlín, na akci – Revitalizace centra obce Martinice v celkové částce 223.850,- Kč vč. DPH

         -8/0/0
   ZOM schvaluje pořízení osobního automobilu Škoda Forman a náklady s tím spojené  

         -8/0/0
   ZOM schvaluje výběrovou komisi ve složení: předseda Pavel - Fiurášek, 
   členové - Ing. Břetislav Sedlář, Zdeněk Kolář, Vladimír Vrbecký          -8/0/0

V Martinicích 12.8.2015

Pavel Fiurášek
starosta obce


