
Usnesení č. 01/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 24. 01. 2018

       ZOM schvaluje doplnění dvou nových bodů do programu ZOM.
       Bod č. 9 - Informace o zvolení nového člena finančního výboru a bod. č. 10 – Odkup 
       pozemku od p. Kunderové a p. Doleželové          -7/0/0
  
      
       ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2018, kde příjem činil 100.880,00 Kč a výdej 
       činil 106.280,00 Kč                   -7/0/0

    
       ZOM schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Martinice a manž. Brázdilovými, 
       týkající se odkupu   objektu občanské vybavenosti – budova č. p. 17; ležící na parc. č. 37
       (o výměře 633 m2) a parc. č. 25/2 (o výměře 10 m2) v katastru obce Martinice u Holešova 
       za celkovou cenu 1.300.000,00 Kč.                   -7/0/0

  
       ZOM schvaluje „Dotaci na obnovení hřbitovní zdi v obci Martinice“ - SZIF (Podprogram
       129662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny)  ve výši 
      cca 550.000,00 Kč, z toho dotace z fondu činí 70%.Dofinancování dotace obcí Martinice.

               -6/0/1
    
      ZOM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030040178/001 – Martinice NN – kabel. 
      smyčka (Sukup)          -7/0/0
  

      ZOM schvaluje Kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku parc. č. 26/5 (o výměře 75 m2)
      a parc. č. 24/5 (o výměře 123 m2) v katastru obce Martinice u Holešova, od p. Kunderové
      a p. Doleželové, za kupní cenu 100,00 Kč/m2.. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré 
      náklady související s převodem těchto nemovitostí jakožto i poplatky spojené s vkladem do
      KN uhradí Obec Martinice                            -7/0/0

      ZOM schvaluje žádost manž. Jaškových o zřízení veřejného osvětlení (dva sloupy VO), 
      k parc. č. 377/2 a parc. č. 379/2          -7/0/0
      
     
      ZOM schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě č. 2012008 o nakládání s komunálním odpadem 
      uzavřenou mezi Obcí Martinice a Technickými službami Holešov (při vyseparování 
      alespoň 10 kg plast. odpadů na jednoho obyvatele poskytnou TS Hol. slevu u plastových 
      obalů 50% a u skleněných obalů 100%)          -7/0/0

      Martinice 24. 1. 2018
   

Pavel Fiurášek
starosta obce


