USNESENÍ

č. 2 - 2014

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 24.11.2014
==========================================
1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Bc. Luďka Jašíčka
1.2. program 2. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 24.11.2014
1.3. změnu podpisového vzoru pro tyto členy: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek a Bc. Luděk Jašíček
1.4. rozpočtovou změnu č. 5 v rozpočtu obce na rok 2014
1.5. tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou výdaje obce řídit výdaji dle
schváleného rozpočtu obce na rok 2014“
1.6. poskytovatele úvěru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ Komerční banku, a.s.
1.7. pořízení revizních šachtiček na všechny kanalizační odbočky zhotovitelem kanalizace firmou HOCHTIEF CZ
a.s. v ceně 1.500,- Kč za jednu šachtičku
1.8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne 26. 5.2014 Římskokatolické farnosti Hnojice, kterým
se mění účel poskytnutí dotace na nákup tepelných rohoží do lavic kostela v Hnojicích
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis z 39. zasedání ZO, konaného dne 29.9.2014 bez připomínek
2.2. zápis z 1. zasedání ZO, konaného dne 3.11.2014 bez připomínek
2.3. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 39/2014 ze zasedání ZO dne 29.9.2014
2.4. informace starosty v bodě „Hnojice - Kanalizace a ČOV“
2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé
3. Zastupitelstvo obce zřizuje :
3.1. tyto výbory: kontrolní, finanční a sociální a kulturní
4. Zastupitelstvo obce zvolilo :
4.1. za předsedu kontrolního výboru pana Václava Adama
4.2. za předsedu finančního výboru Bc. Luďka Jašíčka
4.3. za předsedu kulturního a sociálního výboru pana Zdeňka Vyhnánka
5. Zastupitelstvo obce deleguje :
5.1. zástupce obce Hnojice na Valné hromady VHS ČERLINKA s.r.o Litovel, svolávané ve volebním období 20142018, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Zdeňka Juráska
6. Zastupitelstvo obce pověřuje :
6.1. starostu obce a předsedu finančního výboru ZO obce Hnojice pana Bc. Luďka Jašíčka schvalováním všech
rozpočtových změn ve volebním období 2014-2018
6.2. starostu obce schválením a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“

………………………………………….
Zdeněk Jurásek
místostarosta obce

………………………………………….
Libor Kašpárek
starosta obce

