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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
28.1.2014 v 17,35 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněný o bod č. 14 a 15.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Jaromír Damovský a členy Ing. Ladislav Šana a Jaroslav
Kubica.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Vlastimil Přidal a Ing. David Číhal.
5. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 9/2013 ze dne 17.12.2013.
6. Hospodaření obce k 31.12.2013 bez výhrad.
7. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 31.12.2013 bez výhrad.
8. Převedení přebytku ZŠ a MŠ Haňovice ve výši 24.293,30 Kč do Rezervního fondu ZŠ a MŠ
Haňovice a přebytek ve výši 55.000,-Kč ponechat jako zálohu pro ZŠ a MŠ na provoz v roce
2014.
9. Výroční zprávu o podávání informací za rok 2013.
10. Odměny zastupitelstva dle zápisu a nařízení vlády č. 37/2003 Sb od 1.2.2014 a Směrnici č.j.
3/2014 pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Haňovice, členů výborů
zastupitelstva a komisí rady obce a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce Haňovice.
11. Dodatek č.001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční
soustavě č. 4120589030 ze dne 28.7.2010.
12. Ceny za reklamní sdělení na stránkách Haňovského zpravodaje dle zápisu.

III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce – v případě, že obec Haňovice získá dotaci z POV Olomouckého kraje na projekt
„Oprava komunikace k bytovkám a škole“ starosta obce osloví alespoň 3 firmy s žádostí o
vyhotovení cenové nabídky.
2. Starostovi obce dopracovat Rozpočet ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2014 dle zápisu zastupitelstva č.
1/2014 ze dne 28.1.2014 bod č. 9.
3. Starosta společně s Finančním výborem připraví Návrh rozpočtu na rok 2014.
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Haňovicích dne 28.1.2014
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

_______________

Ing. Ladislav Šana

_______________

Miloslav Procháska

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

