USNESENÍ

č. 32 -2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 21. 5.2018
==========================================
1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Antonína Koláře
1.2. program 32. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 21.5.2018
1.3. Závěrečný účet obce Hnojice za rok 2017, 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 2017 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se závěrem, že při
přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2017 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 za rok 2017, a
to bez výhrad
1.4. Účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Hnojice za účetní období 2017 sestavenou ke
dni 31.12.2017 bez výhrad
1.5. Účetní závěrku MŠ Hnojice - příspěvkové organizace za rok 2017 sestavenou k 31.12.2017 bez výhrad
1.6. vyčištění a provedení monitoringu dešťové kanalizace na ulici Olomoucká a v Kukově firmou SEZAKO s.r.o.
Prostějov za cenu 141.255,-Kč bez DPH
1.7. navrhovaný vzhled informačních tabulí se zapracováním připomínek zastupitelů
1.8. záměr odprodat parc. č. st. 58 majitelům parc. č. st. 57, vše k.ú.Hnojice, a odkup parcely vzniklé oddělením od
parc. č. st. 57, k.ú. Hnojice za cenu 50,-Kč/m2
1.9. finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 Římskokatolické farnosti Hnojice ve výši 120.000,- Kč
1.10. přijetí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Dotační program pro sociální oblast 2018“ –
dotační titul „Podpora prevence kriminality“ ve výši 35.000,-Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
2018/02303/OSV/DSM v Dotačním programu pro sociální oblast 2018 na dotační titul „Podpora prevence
kriminality“ na projekt „Modernizace kamerového dohlížecího systému v centru obce Hnojice“
1.11. přijetí dotace v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“ na dotační
titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ ve výši 500.000,-Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace č. 2018/02166/OSR/DSM v dotačním programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“
na dotační titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci: „Oprava místní komunikace v obci
Hnojice“
1.12. přijetí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Dotační program na podporu JSDH 2018“ –
dotační titul č. 1 „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obci Olomouckého kraje 2018“ ve výši 35.000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
2018/02387/OKH/DSM v Dotačním programu na podporu JSDH 2018“ – dotační titul č. 1 „Dotace na
pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obci Olomouckého kraje
2018“ na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hnojice
1.13.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis z 31. zasedání ZO, konaného dne 26.3.2018 bez připomínek
2.2. kontrolu usnesení z 31. zasedání ZO, konaného dne 26.3.2018 bez připomínek
2.3. rozpočtové změny č. 1-2018 a 2-2018 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2018
2.4. zájem obce o partnerství v připravovaném projektu „Podpora zaměstnanosti na Šternbersku“, jehož žadatelem
bude vzdělávací a poradenská agentura Edukol
2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé
………………………………………….
Zdeněk Jurásek
místostarosta obce

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

