USNESENÍ

č. 15 -2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 20. 6.2016
==========================================
1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. pana Ing. Miloše Fišera a pana Antonína Koláře
1.2. program 15. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 20.6.2016
1.3. účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Hnojice za účetní období 2015, sestavenou ke dni 31.12.2015 a
příspěvkové organizace MŠ Hnojice – příspěvkové organizace za rok 2015 sestavenou k 31.12.2015 bez výhrad

1.4. závěrečný účet obce za rok 2015, obsahující údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí
zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce
Hnojice za rok 2015 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se závěrem, že při
přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2015 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez
výhrad
1.5. rozpočet na opravy chodníků a komunikace v lokalitě nových rodinných domů Rybník ve výši max. 333.000,Kč včetně DPH
1.6. přijetí dotace z dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji z dotačního titulu č. 2
Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši 32.200,- Kč a uzavření smlouvy o dotaci na
projekt Restaurování kamenného kříže v Hnojicích, parc.č. 657, k.ú. Hnojice
1.7. přijetí dotace z dotačního programu Program podpory kultury Olomouckého kraje, dotační titul č. 2 Podpora
kulturních aktivit ve výši 20.000,- Kč a uzavření smlouvy o dotaci na projekt Oslavy 885. let obce Hnojice
spojené s tradičními lidovými hodovými oslavami
1.8. dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Štěpánov a obcí Hnojice o výkonu působnosti
na úseku obecní policie
1.9. uzavření Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Štěpánov a obcí Hnojice o výkonu působnosti na úseku
obecní policie
1.10. Herní řád dětského hřiště MŠ Hnojice a Provozní řád fitness části dětského hřiště MŠ Hnojice v předložené
podobě
1.11. umístění videokamer se záznamem do prostor dětského hřiště MŠ a venkovního fitness hřiště MŠ
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis ze 14. zasedání ZO, konaného dne 30.5.2016 bez připomínek
2.2. kontrolu usnesení z 14. zasedání ZO, konaného dne 30.5.2016 bez připomínek
2.3. rozpočtovou změnu č. 1/2016 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
2.4. informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV
2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a Různé
3. Zastupitelstvo obce deleguje :
3.1. člena zastupitelstva obce Hnojice pana Zdeňka Vyhnánka k zastupování obce Hnojice na sněmu zakladatelů
MAS Šternbersko
4. Zastupitelstvo obce ukládá :
4.1. starostovi obce zajistit instalaci kamerového systému do prostor dětského hřiště MŠ Hnojice

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

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

