
Usnesení č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 15. 09. 2015

ZOM schvaluje ověřovatele  zápisu č.  10/2015 ze  dne 15.  09.  2015 zastupitele  Ing.  Jana
Czvalingu a Milana Kutru -8/0/0

ZOM schvaluje  zapisovatelem jednání  ZOM č.  10/2015  ze  dne 15.  09.  2015 zastupitele
Vladimíra Vrbeckého -8/0/0

    ZOM schvaluje program jednání č. 10/2015 ze dne 15. 09. 2015 vyvěšený dne 08. 09. 2015
-8/0/0

    
    ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 09/2015 ze dne 11. 08. 2015 bez připomínek -8/0/0

    ZOM schvaluje záměr směny pozemků mezi Městem Holešov a Obcí Martinice:  
- parc. č. 615 o výměře   815 m2
- parc. č. 626 o výměře 1152 m2
- parc. č. 643 o výměře   415 m2
- parc. č. 644 o výměře 1375 m2
- parc. č. 654 o výměře   757 m2 – všechny  k. ú. Holešov vedené jako ostatní plocha –
  ostatní komunikace 
  s pozemkem parc. č. 366/17 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 1168 m2  - vedený jako
  orná půda                                                                    -8/0/0

     ZOM ruší v Usnesení č. 5/2015 bod č. 4 ze dne 28. 04. 2015          -8/0/0
     ZOM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 132/24 k. ú. Martinice u 
     Holešova v ceně  500,- Kč/m2.  Smluvní pokuta ve výši  100.000,-Kč, bude uhrazena
     zálohově prodávajícímu.

Daň z převodu nemovitostí hradí Obec Martinice a zápis do KN a zhotovení smlouvy hradí 
kupující                            -8/0/0

   
     ZOM schvaluje dotaci p. P. Zlámalovi  ve výši 3.600,-Kč a p. M. Starobovi ve výši 4.800,-Kč

         -8/0/0

     ZOM neschvaluje finanční podporu pro Hospic na Sv. Kopečku Olomouc                     -0/8/0
     ZOM schvaluje finanční podporu Oblastní charitě Bystřice p. Hostýnem ve výši 4.000,-Kč 

         -7/0/1
ZOM neschvaluje finanční podporu pro Čmeláček – Klub rodičů a přátel postižených 
dětí Paskov                      -0/8/0

    ZOM schvaluje prodej radlice k multikáře v ceně 10tis.Kč a prodej přívěsného vozíku za 
    zahradní traktor v ceně 3tis. Kč          -8/0/0

      ZOM schvaluje zpracování projektu na vybudování zpomalovacích prahů v obci  firmou
      Ing. Ladislav Alster – projektová kancelář A-S, Družby 1381, Holešov, se sídlem 1. dívčí
      domov, nám. T. G. Masaryka 588, Zlín        -8/0/0
      
      



      ZOM schvaluje opravu stávajících komunikací :        
      - polní cesta Martinice na obecních poz. parc. č. 531, 532 k. ú. Martinice u Holešova
        v délce 725 m
      - polní cesta Martinice na obecních poz. parc. č. 565, 566 k. ú. Martinice u Holešova
        v délce 1050 m
      - polní cesta, která začíná v k. ú. Horní Lapač, vede přes k. ú. Martinice u Holešova a
        končí v k. ú. Přílepy v délce 1212 m (tato polní cesta spojuje Horní Lapač a Přílepy)-8/0/0

 ZOM schvaluje odkup části pozemku parc. č. 367 k. ú. Martinice u Holešova o celkové
 výměře cca 1100 m2 za cenu 18,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku
 hradí Obec Martinice        -8/0/0

 ZOM schvaluje  navýšení rozpočtu MŠ  o 70tis. Kč na provoz do konce roku 2015      
           - rozpočtové opatření č. 5/2015                                                                                  -8/0/0

     V Martinicích 16. 9. 2015

Pavel Fiurášek
starosta obce


