USNESENÍ

č. 13 -2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 4. 4.2016
==========================================

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

ověřovatele zápisu – Bc. Luďka Jašíčka a pana Antonína Koláře
program 13. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 4.4.2016
finanční dotaci TJ Sokol Hnojice na rok 2016 ve výši 100.000,- Kč
finanční dotaci Spolku Základna Hnoyland Hnojice na rok 2016 ve výši 48.500,- Kč
finanční dotaci Spolku Hagnózek na rok 2016 ve výši 30.690,- Kč
finanční dotaci Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2016 na rekonstrukci ovládání všech zvonů farního kostela
celkem ve výši 60.000,- Kč
poskytnutí finanční dotace Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt Rozkvět a 66.000,-Kč na činnost
Charitní ošetřovatelské služby – středisko Šternberk
po projednání schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2016 v projednané podobě včetně změny navržené starostou
dodavatele na akci "Dokončení místní komunikace v obci Hnojice" firmu Kareta s.r.o. Bruntál za cenu 1.203.649,- Kč
včetně DPH
výjimku z počtu dětí v MŠ na školní rok 2016/2017 z 24 na 26 dětí
převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice, tento činil ke dni 31.12.2015 celkem 28.441,69 Kč
vypracování projektové dokumentace a podání žádosti firmou Axiom engeneering v ceně 79.000,- Kč bez DPH
podání žádosti o dotace na revitalizaci obecního rybníku Nádržka ze SFŽP
zpracování zastavovací studie pro pozemky určené pro výstavbu rodinných domů na parc.č. 247/1, parc.č. 247/5, parc.č.
247/64, parc.č. 247/65, parc.č. 247/66, parc.č. 247/67, parc.č. 247/68, parc.č. 247/69, parc.č. 247/70, vše k.ú. Hnojice

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

zápis z 12. zasedání ZO, konaného dne 25.1.2016 bez připomínek
kontrolu usnesení z 12. zasedání ZO, konaného dne 25.1.2016 bez připomínek
informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV
informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

3. Zastupitelstvo obce souhlasí :
3.1. aby orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele určil, že za osobu užívající byt považuje
osobu uvedenou v žádosti, užívající na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného titulu za účelem bydlení v žádosti
uvedené ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi

4. Zastupitelstvo obce pověřuje :
4.1. starostu obce, aby souhlas pro orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele v budoucnu
jménem obce Hnojice vydával

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

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

