3. MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Neděle 4. 1.2015 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Ing. Miloš Fišer, Antonín Kolář, Zdeněk Vyhnánek, Adam Václav, Zdeněk Jurásek, Mgr. Adam Tomáš,
Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk

PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Schválení pořádání veřejné sbírky ve prospěch vyhořelých z čp. 129
3. Závěr

1) Starosta obce zahájil 3. zasedání /mimořádné/ zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 19.00 hodin. Přivítal
členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce a prohlásil 3. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Antonína Koláře a pana Zdeňka Juráska.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Zdeňka Juráska – 9 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 3. zasedání ZO. Program
byl zveřejněn na úřední desce. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k předloženému programu nějaké připomínky. Nebylo
tomu tak, tudíž byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 3. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 4. 1.2015 – 9
hlasů pro.

2)

Starosta obce předložil ZO k projednání návrh uspořádání veřejné sbírky v naší obci. K tomuto uvedl, že jak je všem
známo, na Nový rok 1.1.2015 vyhořel v naší obci RD čp. 129 paní Marty Jandové a pana Jiřího Marka. Jak již víme
z předchozích let, obec může se souhlasem zastupitelstva obce sbírku uspořádat. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, konání
veřejné sbírky určené ke zmírnění následků požáru ve prospěch paní Marty Jandové a pana Jiřího Marka,
bytem Hnojice čp. 129 – 9 hlasů pro.

3)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hodin.

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu,
ověřený schválenými ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k
nahlédnutí.

