ZÁPIS A USNESENÍ ZO JIRNY
z veřejného zasedání ze dne 5.2.2020
Program :
1. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR na projekt Relaxační
zóna u Vaňáku
2. Schválení finančních darů pro ZŠ Jirny ( poskytnutých od rodičů
žáků)
3. Usnesení a závěr
A) Úvod – zahájení zasedání
Přítomno 10 zastupitelů, 3 omluveni
Zastupitelstvo je usnášení schopné v plném rozsahu.
Návrhová komise : Ing. Hrůza, p. Rytíř
Ověřovatelé zápisu : Ing. Benáčan, Mgr. Kudrnová
Složení komise a ověřovatelů – schváleno jednohlasně ano
Rozhodování zastupitelstva : veřejným hlasováním
Diskuse k tématu ihned
Schváleno: ano všemi hlasy
Program jednání zastupitelstva
Schváleno: ano všemi hlasy
B) Jednání zastupitelstva
1) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR na projekt „Relaxační zóna
u Vaňáku“
V současné době se dokončuje opětovná žádost o finanční dotaci. Dotaci
jsme zkoušeli získat už v loňském roce, ale bohužel jsme neuspěli. Žádost
se nyní upravuje a doplňuje, bude podána znovu v letošním roce na
MMR, dotační titul 117d8210H, přesný název projektu : „Vybudování
dětského hřiště a sportoviště v obci Jirny, části obce Nové Jirny“.
K podání žádosti je potřeba přiložit i souhlas ZO, nutno proto dnes
projednat a podání žádosti odsouhlasit.
Hlasování : 10x ano

Usnesení č.1: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního
programu MMR, dotační titul 117d8210H, na projekt „Vybudování
dětského hřiště a sportoviště v obci Jirny, části obce Nové Jirny.
2) Schválení finančních darů pro ZŠ Jirny (poskytnutých od rodičů žáků).
8.1.2020 byly předloženy paní ředitelkou ZŠ dvě žádosti ke schválení ZO
k přijetí darů :
- finančního daru 5.000,-Kč na školní akce a výlety II.B
- hmotného daru ve výši 3.054,-Kč na výtvarné a hygienické potřeby
Následně paní ředitelka předložila ještě jednu další žádost a to na :
- finanční dar ve výši 21.438,-Kč, učený na lidskou kostru se svaly a na
hudební nástroj
Hlasování : 10x ano
Usnesení č.2: ZO jako zřizovatel ZŠ Jirny, schvaluje přijetí všech tří darů
poskytnutých rodiči žáků ZŠ Jirny.
3) Usnesení
Usnesení č.1 a Usnesení č.2 bylo schváleno všemi hlasy.
 Návrhová komise :……………………………………...
 Ověřovatelé zápisu :…………………………………….

Šárka Hanušová
zástupce starosty

Stanislav Skořepa
starosta obce

