Veřejné zasedání zastupitelstva obec Haňovice č. 7/2018.
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Haňovice
konaného dne 17. 9. 2018 v 18:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
v Haňovicích.
Přítomno: členů zastupitelstva:
občanů: 0

8 (dle prezenční listiny příloha č.1)

Program:
1. Zahájení schůze.
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení programu.
4. Kontrola zápisu a usnesení zastupitelstva č. 6/2018 ze dne 18. 6. 2018.
5. Informace od posledního zasedání zastupitelstva.
6. Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel a místní část Myslechovice a obce Haňovice.
7. Informace o hospodaření obce k 31. 8. 2018.
8. Příspěvek na hanácky psanou knihu s pošťáckou tématikou.
9. Odkoupení části pozemku p.č. 150 k.ú. Haňovice od L. Kleinové.
10. Převod části pozemku pod chodníkem na p.č. 294 k.ú. Haňovice od Olomouckého kraje.
11. Dodatek č. 1 mezi obcí Haňovice a TDI Ing. Kovářem ke smlouvě o dílo: "Zvýšení kapacity mateřské školy
Haňovice“.
12. Mimořádné odměny zastupitelstva obce.
13. Rozpočtové změny.
14. Závěrečná informace o fungování zastupitelstva ve volebním období 2014 – 2018.
15. Diskuse.
16. Závěr.
1. Zahájení schůze – zasedání Zastupitelstva obce Haňovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:30 hodin starostou obce Haňovice („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Haňovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. 9. 2018 do 17. 9. 2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je osum členů zastupitelstva (z
celkového počtu devět všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele – předsedající informoval, že bude zároveň i zapisovatel a navrhl
ověřovatele Miloslava Prochásku a Ing. Davida Číhala.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schválilo: ověřovatele zápisu Miloslava Prochásku a Ing. Davida
Číhala.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, Ing. D. Číhal, V.
Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/1 bylo schváleno.
V 18:37 došel zastupitel M. Špunda.
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3. Schválení programu - předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení schůze.
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Kontrola zápisu a usnesení zastupitelstva č. 6/2018 ze dne 18. 6. 2018.
Informace od posledního zasedání zastupitelstva.
Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel a místní část Myslechovice a obce Haňovice.
Informace o hospodaření obce k 31. 8. 2018.
Příspěvek na hanácky psanou knihu s pošťáckou tématikou.
Odkoupení části pozemku p.č. 150 k.ú. Haňovice od L. Kleinové.
Převod části pozemku pod chodníkem na p.č. 294 k.ú. Haňovice od Olomouckého kraje.
Dodatek č. 1 mezi obcí Haňovice a TDI Ing. Kovářem ke smlouvě o dílo: "Zvýšení kapacity mateřské
školy Haňovice“.
Mimořádné odměny zastupitelstva obce.
Rozpočtové změny.
Závěrečná informace o fungování zastupitelstva ve volebním období 2014 – 2018.
Diskuse.
Závěr.

K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce dle
zápisu.
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing.
D. Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/2 bylo schváleno.
4. Kontrola usnesení zastupitelstva obce č. 6/2018 ze dne 18. 6. 2018.
UZ 6/2018/1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Jarmilu Smékalovou a Pavla
Grossmanna.
UZ 6/2018/2 Schválení programu
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce dle
zápisu.
UZ 6/2018/3 Kontrola zápisu a usnesení zastupitelstva obce č. 5/2018 ze dne 4. 6. 2018.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje - Kontrolu zápisu a usnesení zastupitelstva obce č.
5/2018 ze dne 4. 6. 2018.
UZ 6/2018/4 Informace starosty o činnosti za období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí informace starosty o činnosti obce a obecního
úřadu Haňovice od posledního veřejného zasedání zastupitelstva.
UZ 6/2018/5 Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel a místní část Myslechovice a obce Haňovice.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání:
1. bere na vědomí informace o projektu „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel a místní část
Myslechovice a obce Haňovice“.
2. schvaluje podpisový vzor pro jednání s Ministerstvem zemědělství pro projekt Výstavba kanalizační sítě
ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice. Za obec Haňovice je oprávněnou osobou
starosta Arnošt Vogel.
UZ 6/2018/6 Informace o hospodaření obce k 31. 5. 2018.
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Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření obce k 31.5.2018.
UZ 6/2018/7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haňovice za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Haňovice za rok 2017 bez výhrad.
UZ 6/2018/8 Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje – Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2017 bez
výhrad.
UZ 6/2018/9 Účetní závěrka obce Haňovice za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje – Účetní závěrku obce Haňovice za rok 2017 bez
výhrad.
UZ 6/2018/10 Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje – Účetní závěrku ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2017 bez
výhrad.
UZ 6/2018/11 Žádost PO ZŠ a MŠ. Haňovice o navýšení rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje navýšení příspěvku pro ZŚ a MŠ Haňovice o 19.000,Kč. Příspěvek obce je 646.000,-Kč.
UZ 6/2018/12 Rozpočtové změny.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí informaci o rozpočtových změnách č. 4/2018.
UZ 6/2018/13 Informace kulturního výboru.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí informaci pronájmu kulturního domu na
podzimní akce roku 2018.
UZ 6/2018/14 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2182205 na projekt „Zvýšení kapacity MŠ Haňovice“.
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání
1. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2182205 na projekt „Zvýšení kapacity mateřské školy v
Haňovicích“,
2. pověřuje starostu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2182205 na projekt „Zvýšení kapacity
mateřské školy v Haňovicích.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Haňovice po projednání schvaluje - Kontrolu zápisu a usnesení zastupitelstva obce č. 6/2018
ze dne obce 18. 6. 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 1 – V. Přidal
Usnesení č. 7/2018/3 bylo schváleno.
5. Informace starosty o činnosti za období od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce –
- Práce na projektech Hraním proti nudě v Haňovicích, Klubovna KD Haňovice a Sportujeme společně rekonstrukce stávajícího školního hřiště. Hřiště u školy bude slavnostně otevřeno 23. 9. 2018.
- S architektkou Ing. Vandou Cíznerovou proběhly schůzky ohledně zadání aktualizace Územního plánu
obce Haňovice. Další kroky aktualizace bude projednávat až nově zvolené zastupitelstvo.
- Dne 20.10.2018 proběhne ke 100. výročí ukončení 1. světové války u pomníku padlých pietní akt.
- Ing. Podsedník provedl odhad RD M. Pospíšila – Kluzov 2. Odhadní cena nemovitosti s pozemkem o
výměře 799 m2 je 800.000,-Kč. V tomto volebním období již nebudou jednat o možném odkoupení
nemovitosti.
- Pavel Grossmann ml. jako majitel pozemku p.č. 124/9 k.ú. Haňovice sloužícího jako přístupová
komunikace na Kluzově požádal o možnost prodat pozemek za symbolickou cenu obci. Pod pozemkem
jsou veškeré ing. sítě. Pozemek je zaštěrkovaný. Dle pracovního jednání zastupitelstva se v tomto
volebním období již nebude jednat o možném odkoupení pozemku. Doporučuje se novému zastupitelstvu
jednat s majiteli pozemků p.č. 124/9 a 100/9, k.ú. Haňovice a stanovit dohodu stejnou pro oba pozemky.
- Ing. Jan Šišma požádal obec Haňovice o odstranění zátarasů pod mostem u dálnice. Důvodem, je že zde
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-

projíždí se zemědělskou technikou. Pole má na obou stranách dálnice. Starosta města Litovle souhlasí
s dočasným odstraněním zátarasů. Na pracovní poradě zastupitelstva by vydán nesouhlas s odstraněním
betonů – zastupitelé požadují, aby po skončení podzimních prací byly betony vráceny.
CELPAP bude dělat plynovodní přípojku a realizační firma musí udělat výkop na silnici kolem STS. Díra
bude otevřená cca 2 dny. Firma CELPAP informovala o stavbě a možnosti uzavírky.
Pokácení stromů podél školky- brání ve výstavbě plotu kolem MŠ. Jedná se o dva stromy – jasany, které
brání ve výstavbě nového plotu. U ostatních stromů bylo zahradní firmou Radek Švec stromy nekácet,
pouze místy prořezat.
Studna na Dolním konci u RD č.50 – hladina vody je pod košem. Na studnu je napojen dům č.50.

K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí informace starosty o činnosti obce a obecního
úřadu Haňovice od posledního veřejného zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/4 bylo schváleno.
6. Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel a místní část Myslechovice a obce Haňovice –
- Byl podepsán dodatek smlouvy č. 1 s TDI a BOZP, ve kterém bylo špatně spočítáno DPH.
- Byl podepsán dodatek smlouvy č. 2 s TDI a BOZP, který stanovuje podíl obce a podíl města Litovle. Ten
byl odvozen z ceny díla na projekt OPŽP a MZE. Smlouva je přílohou.
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: IN/CZ - 014/2018 na zhotovení díla „Výstavba kanalizační
sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice“ - V dodatku je změna účtu
dodavatele stavby.
- Práce jsou ve skluzu cca 1,5 měsíc. Písemně byl upozorněn dodavatel stavby. Na kontrolním dnu bude
firma INSTA vyzvána k nápravě. Je špatné jednání. Naslibují a nedělají. Předkládají nový harmonogram
prací, ke kterému máme výtky z důvodů nesouladu.
- Odbočky ke kanalizaci – Uvízl 1 + 3 odbočky. Zastupitelé berou informaci na vědomí, souhlasí
s uhrazením odbočky pro T. Úvízla, nesouhlasí s uhrazením dalších odboček na této větvi.
- Zrušení odbočky HO8a RD Korhoňová – nebude se realizovat.
- Z důvodu skluzu v pracích bude nasazena subdodavatelská firma Očenášek – Mikolka, spol. s r.o.
z Prostějova a Jakub Sodomek ze Šumperka.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání
1. bere na vědomí – Informace starosty o Výstavbě kanalizační sítě ve městě Litovel a místní část
Myslechovice a obce Haňovice.
2. schvaluje – Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ - 014/2018 na zhotovení díla „Výstavba
kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice“.
3. schvaluje uhradit vícenáklady na vybudování odbočky kanalizace k novostavbě RD na pozemku p.č.
69/6 k.ú. Haňovice.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/5 bylo schváleno.
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7. Informace o hospodaření obce k 31. 8. 2018 – k 31.8. 2018 obec hospodaří s příjmy ve výši 6 808 536,- Kč –
to je 35 % a výdaji 8 096 318,- Kč – to je 21 %. Na účtu obec má 8.519.105,- Kč.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření obce k 31. 8. 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/6 bylo schváleno.
8. Příspěvek na hanácky psanou knihu s pošťáckou tématikou – paní Martinkovičová, rozené Jarolímová,
požádala o sponzorský dar. V roce 2014 paní Martinkovičové vydala knihu Haná, Haná krajina má milovaná.
Nyní, po čtyřech letech by chtěla vydat další knihu, tentokrát s pošťáckou tématikou a jak jinak než hanácky.
Proto požádala obec, jako případného sponzora, jestli by přispěla jakoukoli částkou na vydání této její druhé
knihy. Ze sponzorů jmenuji např. Vápenka Vitoul, obec Mladeč, město Litovel. Zastupitelstvo obce Haňovice
po projednání schvaluje příspěvek na vydání knihy paní Martinkovičové ve výši 1.000,- Kč.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje příspěvek na vydání knihy paní Martinkovičové ve výši
1.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/7 bylo schváleno.
9. Odkoupení části pozemku p.č. 150 k.ú. Haňovice od L. Kleinové – místní komunikace v části Kout je
částečně na pozemku paní Ludmily Kleinové. Jedná se o cca 49 m2. Z. Přikryl, který zastupuje paní Kleinovou
a souhlasí s prodejem této části pozemku za odhadní cenu. Zastupitel V. Přidal při této příležitosti podotkl, že
by se měl projednat případný pronájem části pozemku od M. Pospíšila, kde stojí kontejnery. Starosta prověří
možnosti na okresním soudě.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 150 k.ú. Haňovice o
výměře 49 m2 od p. L. Kleinové za odhadní cenu.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/8 bylo schváleno.

5

10. Převod části pozemku pod chodníkem na p.č. 294 k.ú. Haňovice od Olomouckého kraje – podél silnice
III/3734 vede chodník který je součástí tohoto pozemku. Vzhledem k tomu, že se zde bude dělat kanalizace a
následně nový chodník, bylo by dobré mít tento pozemek ve vlastnictví obce. Zastupitel V. Přidal doporučil
požádat o převod pozemku i u zálivů autobusové zastávky. Starosta prověří možnosti.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje – podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku
p.č. 294 k.ú. Haňovice o výměře 441 m2 od Olomouckého kraje do vlastnictví obce Haňovice.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/9 bylo schváleno.
11. Dodatek č. 1 mezi obcí Haňovice a TDI Ing. Kovářem ke smlouvě o dílo: "Zvýšení kapacity mateřské
školy Haňovice“ – důvodem dodatku je změna pouze firmy z fyzické osoby Ing. Josef Kovář na JOKO
projekt s.r.o. Ing. J. Kovář požádal o změnu, důvodem je aby nespadl do plátcovství DPH.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje – Dodatek č. 1 mezi obcí Haňovice a TDI Ing.
Kovářem ke smlouvě o dílo: "Zvýšení kapacity mateřské školy Haňovice“.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/10 bylo schváleno.
12. Mimořádné odměny zastupitelstva obce – za výjimečnou práci neuvolněným členům zastupitelstva obce a
neuvolněnému místostarostovi obce nad rámec povinností, především v souvislosti s pracovními jednáními
zastupitelstva a za mimoobecní, spolkovou, kulturní a sportovní činnost je navržena odměna ve výši 1
měsíční odměny:
- Jaromír Damovský – 3.600,- Ing. David Číhal – 1.700,- Pavel Grossmann – 1.700,- Vlastimil Přidal – 1.700,- Miloslav Procháska – 1.500,- Miroslava Pokorná – 1.500,- Jarmila Smékalová – 1.500,- Miloslav Špunda – 1.500,-.
Za práci nad rámec pracovních povinností – především tvorba Haňovského zpravodaje, vkládání dat, údržba
a aktualizace internetových stránek obce a sepisování kroniky obce Haňovice je přiznána mimořádná odměna
starostovi obce ve výši 0,5 měsíční odměny – to je 20.494,-Kč.
Dále starosta upozornil, že úřednici B. Přidalové bude vyplacena mimořádná odměna ve výši několika desítek
tisíc za výpomoc na obecním úřadě v době vycházek při nemoci za období 10/2017 – 9/2018.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání schvaluje
1. mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněnému místostarostovi obce za
práci nad rámec povinností, především v souvislosti s pracovními jednáními zastupitelstva a za
mimoobecní, spolkovou, kulturní a sportovní činnost je navržena odměna ve výši 1 měsíční odměny.
2. za práci nad rámec pracovních povinností – především tvorba Haňovského zpravodaje, vkládání dat,
údržba a aktualizace internetových stránek obce a sepisování kroniky obce Haňovice je přiznána
mimořádná odměna starostovi obce ve výši 0,5 měsíční odměny.
3. bere na vědomí informaci o výplatě mimořádné odměny referentce obecního úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal.
Proti: 1 – V. Přidal
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/11 bylo schváleno.
13. Rozpočtové změny – Starosta informoval o rozpočtových změnách č 4 a 5.
Celé rozpočtové změny jsou přílohou zápisu.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí informaci o rozpočtových změnách č. 4/2018 a č.
5/2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal, V. Přidal.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2018/12 bylo schváleno.
14. Závěrečná informace o fungování zastupitelstva ve volebním období 2014 – 2018 – starosta přednese
zprávu o činnosti zastupitelstva v tomto končícím volebním období. Zpráva je přílohou zápisu. Zastupitel V.
Přidal poznamenal, že ve zprávě chybí informace o zápachu ze Zemědělského družstva a sdělil, že chce doplnit
článek do Haňovského zpravodaje o zápachu. Starosta požádal, aby článek byl dodán do pátku 21.9.2018.
K usnesení nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání bere na vědomí Závěrečná informace o fungování zastupitelstva
ve volebním období 2014 – 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 – J. Damovský, P. Grossmann, J. Smékalová, M. Pokorná, A. Vogel, M. Procháska, M. Špunda, Ing. D.
Číhal.
Proti: 0
Zdrželi se: 1 – V. Přidal
Usnesení č. 7/2018/13 bylo schváleno.

15. Diskuse:
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Informace o konání zastupitelstva.
3) Hospodaření obce k 31.8.2018.
4) Rozpočtové změny č. 4/2018 a č. 5/2018.
5) Závěrečná informace o fungování zastupitelstva ve volebním období 2014 – 2018.
Schůze skončila v 19,30 hodin.
V Haňovicích dne 17. 9. 2018

Zapsal:
Arnošt Vogel

____________________
______________________
Arnošt Vogel
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

____________________
Miloslav Procháska

____________________
Ing. David Číhal

______________________
Jaromír Damovský
místostarosta obce
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Příloha č. 1
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 17. 9. 2018 – Prezenční listina

Jméno a příjmení

Podpis

Arnošt Vogel
Jaromír Damovský
Miroslava Pokorná
Jarmila Smékalová
Pavel Grossmann
Miloslav Procháska
Vlastimil Přidal
Miloslav Špunda
Ing. David Číhal
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