USNESENÍ

č. 12 -2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 25. 1.2016
==========================================

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Václava Adama
1.2. program 12. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 25.1.2016
1.3. pronájem „staré Sokolovny“ zapsanému spolku Základna Hnoyland Hnojice
1.4. příspěvek na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace Sokolovny“ z rozpočtu Obce Hnojice ve výši 1/3
minimální výše spoluúčasti. Poskytnutí příspěvku je podmíněno získáním dotace z programu Státní podpora sportu pro rok
2016 MŠMT

1.5. bezúročnou půjčku pro TJ Sokol Hnojice na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace Sokolovny“
z rozpočtu Obce Hnojice ve výši 500.000,- Kč. Poskytnutí půjčky je podmíněno získáním dotace z programu Státní
podpora sportu pro rok 2016 MŠMT

1.6. uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie se společností Amper Market, a.s
1.7. podání žádostí o příspěvek na akci Záchrana a restaurování kamenného kříže v obci Hnojice z Programu památkové
péče v Olomouckém kraji, dotačního titulu č.2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu

1.8. zhotovitele díla restaurátora MgA. Martina Parobka za cenu 64.400,-Kč
1.9. podání žádostí o příspěvek na pořádání hodových oslav z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2016
1.10. podání žádostí o příspěvek na dokončení komunikace v nové lokalitě RD z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2016

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis z 11. zasedání ZO, konaného dne 30.11.2015 bez připomínek
2.2. rozpočtovou změnu č. 9/2015 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2015
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 prověřit dodávku plynu do odběrných míst obce a uzavřít smlouvu s konkrétním dodavatelem plynu
3.2. starostovi vypovědět smlouvu se společností Energie pod kontrolou z důvodu závažného porušení smlouvy

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

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

