
Usnesení č. 13/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 09. 12. 2015

 ZOM schvaluje ověřovatele zápisu č. 13/2015 ze dne 09. 12. 2015 zastupitele Ing. Jana  
 Czvalingu a Milana Kutru -9/0/0
 
 ZOM schvaluje zapisovatelem jednání ZOM č. 13/2015 ze dne 09. 12. 2015 zastupitele  
 Vladimíra Vrbeckého -9/0/0

 ZOM schvaluje program jednání č. 13/2015 ze dne 09. 12. 2015 vyvěšený dne 01. 12. 2015
-9/0/0

 
ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 12/2015 ze dne 18. 11. 2015 bez připomínek    -8/0/1

    ZOM schvaluje OZV č. 6/2015 o místním poplatku, sazba za svoz komunálního odpadu 
    pro rok 2016 ve výši 450,- Kč/os. a rok se nemění. Taktéž poplatek za psa pro rok 2016 ve
    výši 100,- Kč se nezvyšuje            -9/0/0
    
    ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015         -9/0/0

    ZOM schvaluje poskytnutí provozní dotace Oblastní charitě Bystřice pod Hostýnem 
    ve výši 4000,- Kč na 1. pololetí 2016        -9/0/0

    ZOM schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330033052/001 mezi Obcí
    Martinice a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, zastoupenou firmou E.ON
    Česká republika, s. r. o., České Budějovice pro stavbu „Martinice-kab. Přípojka NN, 4RD
    Pumprla na poz. parc. č. 366/2 k. ú. Martinice u Holešova a pověřuje starostu podpisem
    smlouvy                                                                                                                                  -9/0/0

    ZOM schvaluje částku 15000,- Kč za zhotovení výškopisného zaměření a orientačního
    geologického průzkumu území na vybudování mokřadu v lokalitě Luhy – Loužka     -9/0/0

    ZOM schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně – v extravilánu obce Martinice
                               -8/0/0
    ZOM schvaluje výši poplatku za pronájem KZ  a to: 800,- Kč v letním období 
    tj. od 1. května do 31. října, 1000,- Kč v zimním období tj. od 1. listopadu do 30. dubna,
    pronájem na pohřební hostinu zůstává bez  poplatku                                                      -8/0/0
                                                                      
    ZOM schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na vybudování dětského hřiště u MŠ  
    na poz. parc. č. 35 k. ú. Martinice u Holešova v ceně 363.000,- Kč, z toho 70% činí dotace
                                                                                                                                                      -8/0/0
    ZOM neschvaluje žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., 
    Gahurova 5265, Zlín, o finanční příspěvek na provoz sociálních služeb Centra            -0/6/2 
                                                                
     
V Martinicích 10. 12. 2015

                      Pavel Fiurášek
     starosta obce


