
Usnesení  č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 20. 1. 2016

ZOM  schvaluje  ověřovatele  zápisu  č.  01/2016  ze  dne  20.  01.  2016  zastupitele  Hanu
Mičolovou a Danu Málkovou -8/0/0

ZOM schvaluje  zapisovatelem jednání  ZOM č.  01/2016  ze  dne 20.  01.  2016 zastupitele
Vladimíra Vrbeckého -8/0/0

    ZOM schvaluje program jednání č. 01/2016 ze dne 20. 01. 2016 vyvěšený dne 13. 01. 2016
-8/0/0

    ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 14/2015 ze dne 29. 12. 2015 bez připomínek -8/0/0

    ZOM schvaluje  dotační titul č. 1 Zlínského kraje „Program na  podporu obnovy
venkova na rok 2016“ (Přestavba komunikace u hřbitova)                                               -7/0/1
    
ZOM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 651.142,- Kč na spolufinancování
dotačního titulu Zlínského kraje  „Program na  podporu obnovy venkova na rok 2016“ 
(Přestavba komunikace u hřbitova)                                                                                     -7/0/1

ZOM schvaluje finanční podíl obce na dotační titul  „BESIP Zlínského kraje“ - Dotační
titul 2 „Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikací pomocí dopravně inženýrských
opatření – BESIP“ (Příčné prahy na místních komunikacích).
Maximální výše podpory formou dotace činí  50%, tj. 150.000,- Kč na 1 projekt pro
dotační  titul                                                                                                                            -8/0/1

ZOM schvaluje investiční záměr obce Martinice a podání žádosti o státní účelovou dotaci
na „Zabezpečení péče o válečné  hroby“ v celkové výši 92tis. Kč s podílem žadatele Obce
Martinice ve výši 32tis. Kč                                                                                                     -9/0/0

    
     ZOM schvaluje cenovou nabídku na projekt Bezbariérové úpravy centra obce Martinice,
     vypracovanou projektovou kanceláří Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A-S,
     Holešov ve výši 162.500,- Kč                                                                                                 -9/0/0

     ZOM neschvaluje  Smlouvu o nájmu za využívání areálu, hřiště a tělocvičny TJ Sokol
     Martinice – nájem ve výši 40tis. Kč – mezi TJ Sokol Martinice a Obcí Martinice + SDH
     Martinice                                                                                                                                 -0/5/4

      ZOM neschvaluje uzavření „Dohody o zániku předkupního práva“, týkající se pozemků  
      parc. č. 366/5 o výměře 1143 m2 – orná půda a parc. č. 366/6 o výměře 1143 m2 orná půda
      oba k. ú. Martinice u Holešova žadatel manželé  JUDr. Antonín Foukal a JUDr. Pavla 
      Foukalová, Zahradní 1333, Pohořelice                                                                               -0/8/1

      ZOM neschvaluje „Nabídku nevitosti ke koupi“ týkající se pozemku parc. č. 366/7 k. ú. 
      Martinice u Holešova od pana Květoslava Smejkala, Neužilova 687/6, Brno – Bohunice
                                                                                                                                                      -0/9/0

       
      ZOM schvaluje p. Mariana Starobu členem finančního výboru                                      -8/0/1



      ZOM schvaluje zpracování nabídek na celkovou vizi obce                                              -9/0/0

      ZOM neschvaluje zvýšení odměn členům ZOM v návaznosti na Nařízení vlády ČR 
      č. 352/2015 dle platné Přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb.                                                     -2/4/3

    

      Martinice 21. 01. 2016 Pavel Fiurášek
  starosta obce

 



Výpis z usnesení č. 01/2016 z řádného zasedání
Zastupitelstva obce Martinice

konaného dne 20. 01. 2016

Bod č. 7.
 ZOM schvaluje investiční záměr Obce Martinice a podání žádosti o státní účelovou dotaci
 na „Zabezpečení péče o válečné  hroby“ v celkové výši 92tis. Kč s podílem žadatele Obce
 Martinice ve výši 32tis. Kč
                                                                                                                           - 9/0/0

 
                                                                                                        Pavel Fiurášek 
                                                                                                          starosta obce



Výpis z usnesení č. 01/2016 z řádného zasedání
Zastupitelstva obce Martinice

konaného dne 20. 01. 2016

    Bod č. 5.
    ZOM schvaluje  dotační titul č. 1 Zlínského kraje „Program na  podporu obnovy
    venkova na rok 2016“ (Přestavba komunikace u hřbitova)                                       -7/0/1

ZOM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 651.142,- Kč na spolufinancování
dotačního titulu Zlínského kraje  „Program na  podporu obnovy venkova na rok 2016“ 
(Přestavba komunikace u hřbitova)                                                                               -7/0/1

                                                                                                                      Pavel Fiurášek
                                                                                                                        starosta obce



Výpis z usnesení č. 01/2016 z řádného zasedání
Zastupitelstva obce Martinice

konaného dne 20. 01. 2016

Bod č. 6.

ZOM schvaluje finanční podíl obce na dotační titul  „BESIP Zlínského kraje“ - 
Dotační titul 2 „Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikací pomocí 
dopravně inženýrských opatření – BESIP“ (Příčné prahy na místních 
komunikacích).
Maximální výše podpory formou dotace činí  50%, tj. 150.000,- Kč na 1 projekt 
pro dotační  titul                                                                                                            

-8/0/1

 
                                                                                                        Pavel Fiurášek 

                                                                                                     starosta obce


