
Usnesení č. 02/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 22. 02. 2017

     ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2017. Celkové příjmy činí 369 199,00 Kč,
     celkové výdaje činí 463 366,00 Kč          -7/0/0

     ZOM neschvaluje směrnici č. 2/2017 (Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové 
     organizace)          -0/7/0

     ZOM neschvaluje směrnici č. 3/2017  (Pravidla závěrek příspěvkových organizací)     -0/7/0

     ZOM schvaluje finanční podíl obce ve výši 90.800,00 Kč, což je 50% z celkových 
     uznatelných nákladů v celkové výši 181.500,00 Kč na dotační titul Zlínského kraje nazvaný
     „Program BESIP Zlínského kraje RP11-17DT2“          -7/0/0

      ZOM schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016          -7/0/0

      ZOM schvaluje zavedení  2 křížů (kamen.kříže a smirčího kříže – směr Fryšták)
      do majetku obce za 1,- Kč jako církevní stavby          -7/0/0

      ZOM schvaluje žádost k. s. Jabloňka Martinice o věcný dar do tomboly dětského 
      karnevalu v hodnotě 1 000,00 Kč          -7/0/0

      ZOM neschvaluje žádost  o finanční podporu Českého svazu včelařů – Holešov          -0/5/2

      ZOM schvaluje kupní smlouvy uzavřenými mezi Obcí Martinice a Pavlou Knapovou,
      dále mezi Obcí Martinice a manž. Flašarovými a také mezi Obcí Martinice a Radkem 
      Vaňharou, týkající se odkupu pozemků. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně
      za převáděnou nemovitost ve výši 1,00 Kč. Smluvní strany se taktéž dohodly, že   
      správní poplatek ve výši 1.000,00 Kč nese kupující          -7/0/0

      ZOM schvaluje cenovou nabídku projekčních prací ve výši 38tis. Kč na vybudování 
      chodníku v ulici sev. záhumenice a s tím související přeložky el. vedení
      ve výši cca 400-500tis. Kč          -7/0/0

      ZOM schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 132/25 k. ú. Martinice u Holešova dle 
      smlouvy č. N 351/2017 ze dne 15. 05. 2007 o výměře 1025 m2 za cenu 400,-Kč/m2 v celkové 
      ceně 410.000,-Kč od manž. Stanislava a Romany Opršalových, bytem Martinice 124 .  
      Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku hradí manželé Opršalovi          -7/0/0

      ZOM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 1040011493/001 mezi Obcí Martinice
      a E.ON Distribuce, a. s..České Budějovice, na umístění stavby „Martinice, Náves, NN, 
      obnova“                   -7/0/0

      ZOM neschvaluje žádost o fin. podporu příspěvek Centra pro zdravotně postižené 
      Zlínského kraje na provoz sociálních služeb                   -0/6/1

Pavel Fiurášek
starosta obce

      Martinice 23. 02. 2017




