
Usnesení  č. 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 17. 2. 2016

ZOM schvaluje ověřovatele zápisu č. 17/2016 ze dne 17. 02. 2016 zastupitele Ing. Břetislava
Sedláře a Hanu Mičolovou -9/0/0

ZOM schvaluje  zapisovatelem jednání  ZOM č.  03/2016  ze  dne 17.  02.  2016 zastupitele
Vladimíra Vrbeckého -9/0/0

ZOM schvaluje program jednání č. 03/2016 ze dne 17. 02. 2016 vyvěšený dne 10. 02. 2016
-9/0/0

    ZOM schvaluje zápisy z jednání ZOM č. 01/2016 ze dne 20. 01. 2016 a č. 02/2016 
    ze dne 29. 01. 2016 bez připomínek -9/0/0

    ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2016. Celkové příjmy ve výši  84.360,00 Kč
    a celkové výdaje ve výši 272.260,00 Kč                                 -9/0/0

    ZOM schvaluje odkup části pozemku parc. č. 602 k. ú. Martinice u Holešova za 
    symbolickou cenu 1,- Kč                                                                                                        -9/0/0

    ZOM neschvaluje žádost TJ Sokol Martinice o výpůjčku finančních prostředků na zajištění
    dotace Ministerstva ŽP na zateplení tělocvičny ve výši 350tis. – 400tis. Kč                      -0/4/5

    ZOM schvaluje žádost TJ Sokol Martinice  o poskytnutí dotace na provoz a energie 
    na rok 2016 ve výši 70tis. Kč                                                                                                  -9/0/0

    ZOM schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2015                                                            -9/0/0

    ZOM schvaluje žádost p. Martiny Pavelkové o zaplacení „dopsání kroniky za roky 2004 - 
    2011“ ve výši 5tis. Kč za každý dopsaný rok, tj. 40tis. Kč                                                   -8/0/1

     ZOM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330035989/001 na poz.
     parc. č. 506/1, 325/3, 329/32 k. ú. Martinice u Holešova pro stavbu „Martinice- kabel NN, 
     Hradil“ mezi Obcí Martinice a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice                       -9/0/0

     ZOM schvaluje nabídku IROP na „Zpracování žádosti o dotaci organizace zadávacího
     řízení Dotační management projektu“ ve výši 39.809,- Kč vč. DPH, s tím, že po schválení    
     projektu bude proplacena částka 25.410,- Kč vč. DPH za zpracování výběrového řízení
     včetně organizace zadávacích řízení v rámci projektu – zpracování zadávací dokumentace
     vč. organizace zadávacího řízení – zakázky malé hodnoty dle MP IROP                       -9/0/0

     ZOM schvaluje řešit případné další nelegální kácení stromů na obecních pozemcích 
     s Policií ČR a pověřuje starostu jednáním s Policií ČR                                                    -9/0/0

      

    Martinice 18. 02. 2016 Pavel Fiurášek
                         starosta obce


