
Usnesení č. 08/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice
konaného dne 07. 11. 2017

       ZOM schvaluje provozní příspěvek na rok 2017 pro ZŠ Martinice ve výši 35tis. Kč   
         -7/0/0

       ZOM schvaluje finanční dotaci ve výši 2.000,- Kč pro oblastní charitu v Bystřici pod 
       Hostýnem          -7/0/0
  
       ZOM schvaluje proplacení částky max. 5.000,- Kč za min. výměru 10 m2 za jeden vjezd  k
       RD na parc. č. 366/2 na základě předloženého dokladu o zaplacení          -7/0/0

       ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017, kde příjem činil 373.536,- Kč a výdej 
       73.000,- Kč          -7/0/0

       ZOM schvaluje rozpočet MŠ Martinice na rok 2018. Výnosy ve výši 255tis. Kč, náklady 
       ve výši 255tis. Kč a příspěvek zřizovatele ve výši 200tis. Kč                   -7/0/0

       ZOM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ (2019-2020). Výnosy v roce 2019 ve výši 
       200tis. Kč, náklady v roce 2019 ve výši 200tis. Kč  a výnosy v roce 2020 ve výši 200tis. Kč, 
       náklady v roce 2020 ve výši 200tis. Kč                   -7/0/0

       ZOM schvaluje rozpočet ZŠ Martinice na rok 2018. Výnosy ve výši 201tis. Kč, náklady
       ve výši 200tis. Kč a příspěvek zřizovatele ve výši 200tis. Kč                   -7/0/0

       ZOM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ (2019-2020). Výnosy v roce 2019 ve výši 
       201tis. Kč, náklady v roce 2019 ve výši 200tis. Kč a výnosy v roce 2020 ve výši 211tis. Kč, 
       náklady v roce 2020 ve výši 210tis. Kč                   -7/0/0
 
       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 pro soubor Omladina Martinice ve výši 20tis. Kč 

         -7/0/0
       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 pro soubor Jabloňka Martinice ve výši 30tis. Kč

         -7/0/0
       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 pro TJ Sokol Martinice ve výši 120tis. Kč
                        -7/0/0
       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 pro Myslivecký spolek Martinice ve výši 50tis. Kč       

         -7/0/0
       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 Sboru dobrovolných hasičů Martinice
       ve výši 40tis. Kč                   -7/0/0

       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 p. Josefu Mackovi, Martinice 85, ve výši 4tis. Kč
         -7/0/0

       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 p. Miroslavu Pospíšilovi, Martinice 94, ve výši 2tis. Kč
         -7/0/0

       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 p. Pavlu Zlámalovi, Martinice 94, ve výši 4,4tis. Kč
         -7/0/0

       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 p. Marianu Starobovi, Martinice 212, ve výši 7,6tis.Kč
         -7/0/0

       ZOM schvaluje dotaci na rok 2018 pro Spolek soukromých chovatelů koní se sídlem 
       na Moravě ve výši 10tis. Kč             -7/0/0



 
       ZOM schvaluje rozpočet obce na rok 2018. Příjmy ve výši 8 483 269,- Kč a výdaje ve výši
       10 631 200,- Kč.               -7/0/0

 
       ZOM schvaluje Nájemní smlouvu na poz. parc. č. 560/15 v katastru 
       obce Martinice, týkající se „Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ 
       uzavřenou mezi Obcí Martinice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
       organizace. Nájemné za tento pozemek o celkové výměře 20 m2 bylo stanoveno ve výši
       5,- Kč/m2/rok, tj. celkem 100,- Kč/rok                   -7/0/0

       ZOM schvaluje náklady realizace pasportu veřejného osvětlení ve výši cca 50tis. Kč
         -7/0/0

      ZOM schvaluje finanční spoluúčast na zpevnění účelové komunikace v lokalitě Luhy II 
      (poz. č. 503/4 v k. ú. Martinice u Holešova - vedle pozemku RD 305) ve výši 30tis. Kč

                  -6/0/1
      ZOM schvaluje zvýšení vratné zálohy při pronájmu kulturního zařízení na 2tis. Kč s 
      platností od 1. 1. 2018            -7/0/0

     Martinice 8. 11. 2017
Pavel Fiurášek
starosta obce


