5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.3.2015 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Antonín Kolář, Zdeněk Vyhnánek, Adam Václav, Zdeněk Jurásek, Mgr. Adam Tomáš, Kořenek
Miroslav, Bc. Jašíček Luděk
Omluveni: Ing. Miloš Fišer
PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Schválení žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace území obce Hnojice – Etapa I.“ a schválení vlastních zdrojů žadatele
3. Závěr
1) Starosta obce zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 19.00 hodin a přivítal členy
zastupitelstva obce.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, omluven je z pracovních důvodů pan Ing. Miloš Fišer, a prohlásil
5. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelem jednání byl určen starosta.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka Vyhnánka – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 5. zasedání ZO. Program
byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Dotázal se, zda má někdo k předloženému programu
připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 5. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 25.3.2015 – 8
hlasů pro.
2) Schválení žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace území obce Hnojice – Etapa I.“ a schválení vlastních zdrojů žadatele –
starosta informoval zastupitele o možnosti podat žádost o dotace z ROP na revitalizaci části obce – chodníků a místních
komunikací spojujících občanskou vybavenost ve středu obce a sportoviště s novou lokalitou rodinných domů. Po prostudování
předložené dokumentace a projednání rozpočtu na tuto akci podal starosta
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vyčlenění finančních prostředků v případě schválení projektové žádosti
„Revitalizace území obce Hnojice - Etapa I.“ až do výše 4.303.387,- Kč z rozpočtu obce na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti
projektu ve výši do 525 500,-- Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 2 627 500,-- Kč) od finančního
ukončení projektu – 8 hlasů pro.

3) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.30 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.

