
Usnesení č. 08/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 27. 07. 2016

    

   ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016, příjem 500,00 Kč a výdej 571.338,00 Kč          
                                                                                                                                                       -6/0/0
    
   ZOM schvaluje Směrnici č. 2/2016 o zapůjčení věcí movitých - 1 pivní set 100,- Kč,
   1 stan nůžkový modrý 6 x 3 m 200,- Kč, 1x stan party bílý 6 x 12 m 500,- Kč               -6/0/0

    
    ZOM schvaluje Kupní smlouvu týkající se koupě pozemku parc. č. 367/2 v k. ú. Martinice u
    Holešova – orná půda - o výměře 1.097 m2. Mezi Davidem Miklíkem a Jiřím Miklíkem jako
    prodávajícími a Obcí Martinice jako kupujícím za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
    18,- Kč/m2, tj. celkem za 19.746,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že náklady související 
    s převodem této nemovitosti jakožto i poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí  
    uhradí Obec Martinice.                                          -6/0/0

      
    ZOM neschvaluje žádost o zakoupení antistresového balíčku v ceně 1tis. Kč za 1 balíček
                                                                                                                                                    -0/6/0
    
    ZOM schvaluje Smlouvu č. 1030031799/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
    mezi Obcí Martinice a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice na poz. parc. č. 366/2 v kat.
    území Martinice u Holešova na stavbu „Martinice – příp. NN, Pospíšil“                         -6/0/0

    
    ZOM schvaluje zpracování projektu na vybudování mokřadu v lokalitě „Loužka“ v ceně
    63tis. Kč                                                                                                                                   -6/0/0
    
    

    Martinice 28. 07. 2016
Pavel Fiurášek
starosta obce



Výpis z usnesení č. 08/2016 z řádného zasedání
Zastupitelstva obce Martinice

konaného dne 27. 07. 2016

    Bod č. 8 a)
    ZOM schvaluje Kupní smlouvu týkající se koupě pozemku parc. č. 367/2 v k. ú. Martinice u
    Holešova – orná půda - o výměře 1.097 m2. Mezi Davidem Miklíkem a Jiřím Miklíkem jako
    prodávajícími a Obcí Martinice jako kupujícím za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
    18,- Kč/m2, tj. celkem za 19.746,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že náklady související 
    s převodem této nemovitosti jakožto i poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí  
    uhradí Obec Martinice.                                          -6/0/0

                        
                                                                                                                                                

 

                                                                                                        Pavel Fiurášek 
                                                                                                          starosta obce



Výpis z usnesení č. 08/2016 z řádného zasedání
Zastupitelstva obce Martinice

konaného dne 27. 07. 2016

Bod č. 8.b)
ZOM schvaluje Smlouvu č. 1030031799/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 mezi Obcí Martinice, IČ 00287482, Martinice 16, 769 01 Holešov a E.ON Distribuce, a. s.,
 IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice zastoupená E.ON Česká 
republika, s. r. o., IČ 25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na poz. parc. 
č. 366/2 v kat. území Martinice u Holešova na stavbu „Martinice – příp. NN, Pospíšil“              
                                                                                                                                                

 

                                                                                                        Pavel Fiurášek 
                                                                                                          starosta obce


