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Obecní úřad Hnanice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 

220/2023, svolaného starostou obce Hnanice v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. 

 

 

 

INFORMACE 

o konání zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 220/2023 

 
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Hnanice, Znojemská 113 

 

Doba konání:   úterý 14. března 2023 v 17:00 hodin 

 
Navržený program jednání: 

 

- Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele z jednání; 

- Navrhovaný program zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 220/2023 konaného dne  

   14.3.2023; 

- Rozpočtové opatření č. 11/2022 a 1/2023; 

- Zpráva o provedené kontrole finančního výboru Obce Hnanice v hospodaření Obce Hnanice   

   za II. pololetí roku 2022 a veřejnosprávní kontrole MŠ Hnanice za II. pololetí 2022; 

- Zpráva o provedené kontrole kontrolního výboru Obce Hnanice za II. pololetí roku 2022; 

- Finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma na terénní sociální služby; 

- Schválení podání žádosti o dotaci na opravu komunikací ul. Okrajová, Farní a Březová na  

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; 

- Informace o podaných žádostech o dotaci; 

- Návrh na pořízení změny územního plánu u pozemku parc. č. 145 v k.ú. Hnanice; 

- Žádost o koupi části pozemku parc. č. 25/1 v k.ú. Hnanice; 

- Žádost o koupi části pozemku parc. č. 191/1 v k.ú. Hnanice; 

- Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 2/1 o výměře 6 m2; 

- Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Hnanice pro HC Havrani z.s. ve  

   výši 15.000,- Kč; 

- Žádost o poskytnutí finančního darů dobrovolnické organizace ADRA Znojmo; 

- Žádost o poskytnutí finančního darů dobročinné organizace Zdravotní klaun; 

- Připomínky zastupitelů a občanů; 

- Usnesení a závěr schůze; 

 

 

V Hnanicích dne 06.03.2023 

 

                                                                                                                  Bc. Martin Dvořák 

                                                                                                                        starosta obce 
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