OBEC HNANICE
Znojemská 113, 669 02 Znojmo, tel., fax: 515 232 133, mobil 724 236 970
IČ:00600351, podatelna@obechnanice. cz, www.obechnanice.cz, IDS:7k4edqq
___________________________________________________________________________
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.
207/2021, svolaného starostou obce Hnanice v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 207/2021
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Hnanice, Znojemská 113
Doba konání: 1. června 2021 v 17:00 hodin
Navržený program jednání:
- Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele z jednání;
- Navrhovaný program zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 207/2020 konaného dne
01.06.2021;
- Prodej pozemku parc. č. 714/4 v k.ú Hnanice;
- Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2021;
- Zpráva o provedené kontrole finančního výboru Obce Hnanice v hospodaření Obce Hnanice
za I. čtvrtletí roku 2021;
- Zpráva o provedené kontrole kontrolního výboru Obce Hnanice za I. čtvrtletí roku 2021;
- Schválení odměn za provedené kontroly finančního a kontrolního výboru;
- Účetní závěrka obce Hnanice za rok 2020;
- Účetní závěrka MŠ Hnanice za rok 2020;
- Převod kladného hospodářského výsledku MŠ Hnanice za rok 2020 do Fondů;
- Návrh Závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2020;
- Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 191/3 a části pozemku parc. č. 191/1 v k.ú. Hnanice;
- Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 254/29 v k.ú. Hnanice;
- Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 32 v k.ú. Hnanice;
- Bezúplatný převod silnice parc. č. 1071 v k.ú. Hnanice;
- Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok
2021;
- Udělení souhlasu k podnájmu v bytu č. 3, Danižská 67;
- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro linku bezpečí, z.s.;
- Informace o konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Hnanice;
- Vize rozvoje obce, územní studie bydlení – informace zpracovatele;
- Připomínky zastupitelů a občanů;
- Usnesení a závěr schůze;

V Hnanicích dne 24.5.2021
Bc. Martin Dvořák
starosta obce

