
Usnesení č. 11/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 23. 11. 2016

     ZOM schvaluje OZV č. 1/2016 o místním poplatku – komunální odpady. Tyto poplatky 
     zůstávají beze změny, tj. 450,- Kč/os/rok a 100,- Kč/psa/rok.          -8/0/0

     ZOM schvaluje členem finančního výboru  Ing. Oldřicha Stískala          -7/0/1

     ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016. Celkové příjmy činí  111.000,00 Kč, celkové
     výdaje činí 34.205,00 Kč.          -8/0/0

     ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 pro Myslivecký spolek Martinice ve výši 50tis. Kč -7/0/1
     ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 pro Spolek soukromých chovatelů koní se sídlem na 
     Moravě ve výši 10tis. Kč          -6/1/1
    ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 pro soubor Jabloňka Martinice, z. s. ve výši 30tis. Kč 

         -8/0/0
     ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 pro TJ Sokol Martinice ve výši 120tis. Kč          -8/0/0
     ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 p. Pavlu Zlámalovi, Martinice 94, ve výši 4tis. Kč  -8/0/0
     ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 p. Marianu Starobovi, Martinice 212, 
     ve výši 4.800 Kč          -8/0/0
    ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 p. Miroslavu Pospíšilovi, Martinice 94, ve výši 1.200 Kč 

         -8/0/0
    ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 p. Josefu Mackovi, Martinice 85, ve výši 4tis. Kč    -8/0/0
    ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 Sboru dobrovolných Martinice ve výši 30tis. Kč     -8/0/0
    ZOM schvaluje dotaci na rok 2017 pro SK Allmetal Martinice ve výši 20tis. Kč          -8/0/0

     
     ZOM schvaluje provozní příspěvek na rok 2017 pro MŠ Martinice ve výši 170tis. Kč  -8/0/0
    

    ZOM schvaluje provozní příspěvek na rok 2017 pro ZŠ Martinice ve výši 155tis. Kč, s    
    případným doplatkem 75tis. Kč doplaceným v září 2017 v případě, že obec Martinice  
    nedostane dotaci na rekonstrukci interieru ZŠ Martinice v rámci rekonstrukce střechy a 
    půdních prostor                    -8/0/0

     ZOM schvaluje dárkové poukázky pro jubilanty dle návrhu s platností od 1. 1. 2017   -6/2/0

     ZOM schvaluje dodatek ke stanovám Mikroregionu Holešovska o vstupu obce Jankovice 
     do tohoto dobrovolného svazku obcí          -8/0/0

     
     ZOM schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Holešovsko          -8/0/0

     
     ZOM schvaluje nabídku Ing. Vlasty Sláčíkové na zpracování žádosti o dotaci k projektu 
     IROP (Martinice – bezbariérové úpravy) – viz. příloha.          -8/0/0

    



     ZOM neschvaluje žádost manželů Venduly a Vítěslava Pospíšilových o finanční příspěvek 
     na zbudování vjezdu k RD čp. 217          -0/7/1

     
     ZOM schvaluje žádost manž. Navrátilových, Bezděčíkových a Chmelařových na instalaci  
     zrcadla – bezpečný výjezd z ulice „Humínek“ na hlavní komunikaci.          -8/0/0

     

     Martinice 24. 11. 2016
Pavel Fiurášek
starosta obce


