USNESENÍ

č. 6 -2015

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 30. 3.2015
==========================================

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a Bc. Luďka Jašíčka
1.2. program 6. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 30.3.2015
1.3. dotaci z rozpočtu obce Hnojice pro TJ Sokol Hnojice na rok 2015 ve výši 100.000,-Kč
1.4. dotaci z rozpočtu obce Hnojice Občanskému sdružení Základna Hnoyland Hnojice na rok 2015 ve výši 55.000,- Kč na
osvětlení sokolovny pro stolní tenis a nákup výbavy pro oddíl stolního tenisu mládeže

1.5. dotaci z rozpočtu obce Hnojice pro Občanskému sdružení Hagnózek Hnojice na rok 2015 ve výši 27.000,- Kč na
zakoupení 2ks aktivních reproboxů

1.6. dotaci z rozpočtu obce Hnojice pro Římskokatolickou farnost Hnojice na rok 2015 na zhotovení a výměnu dřevěného
okna do sakristie a na rekonstrukci ozvučení interiéru farního kostela nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích, celkem ve
výši 62.780,- Kč

1.7. poskytnutí dotace z rozpočtu obce Charitě Šternberk na Denní pobyt Rozkvět na rok 2015 ve výši 3.000,- Kč a dotaci na
činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2015 ve výši 54.000,- Kč

1.8. schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2015 v projednané podobě včetně změny navržené starostou
1.9. uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-128017006/VB2 Hnojice, 597/2, Šimková- příp. do 50m, NNk se společností ČEZ Distribuce a.s.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.SMP/10-P301; 10-P56/14/D se společností RWE GasNet, s.r.o.
výjimku z počtu dětí v MŠ na školní rok 2015/2016 z 24 na 26 dětí
převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice, tento činil ke dni 31.12.2014 celkem 31.125,74 Kč
vybudování nového vytápění v budově OÚ Hnojice, a to elektrického přímotopného topení ovládaného zařízením
Eltrick za cenu max. 60.000,-Kč s DPH
uspořádání ukázky osvobození obce členy klubu vojenské historie v době hodových oslav v ceně do 50.000,- Kč
Ing. Davida Sotoláře jako dodavatele kompletních prací, služeb a dodávek souvisejících se zpracováním projektové
dokumentace na projekt s názvem „Revitalizace území obce Hnojice – Etapa I.“ za cenu 193.600,- Kč včetně DPH

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis ze 4. zasedání ZO, konaného dne 2.2.2015 bez připomínek
2.2. zápis z 5. zasedání ZO, konaného dne 25.3.2015 bez připomínek
2.3. informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV
2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé
3. Zastupitelstvo obce ukládá :
3.1. starostovi obce vypsat výběrové řízení na opravu Božích muk v zatáčce na Žerotín a ve směru na Lužice

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

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

