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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.8/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
29.10.2013 v 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněný v různém. Bod č. 8 a 13 byl
zrušen a bod č. 9. a 15. se překládá na příští zasedání zastupitelstva.
2. Zapisovatelka Božena Přidalová.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Miloslav Procháska a členy Jaromír Damovský a
Miloslav Špunda.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Vlastimil Přidal a Miloslav Procháska.
5. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.6/2013 a 7/2013 dle zápisu.
6. Hospodaření obce k 30.9.2013 bez výhrad.
7. Prodej pozemku p.č. 189/1 Markétě Moťkové a Ing. Vlastimilu Přidalovi za cenu 380.475,-Kč.
8. Návrh kupní smlouvy mezi obcí Haňovice a Ing. Vlastimilem Přidalem a Markétou Moťkovou na
koupi pozemku p.č. 189/1, k.ú. Haňovice za cenu 380.475,-Kč. Po splnění podmínky započít se
stavbou domu do 24 měsíců po uzavření této kupní smlouvy a dům dokončit do 60 měsíců od
podpisu této smlouvy, bude kupujícím vrácena částka ve výši 10% z kupní ceny pozemku.
9. Rozpočtová opatření 11/2013.
10. ZŠ a MŠ Haňovice, příspěvková organizace bude od 1.1.2014 vést účetnictví v plném rozsahu.
11. Obec Haňovice zaměstná od 1.12.2013 do 31.5.2014 jednoho pracovníka na VPP.
12. Uspořádat v kulturním domě v Haňovicích Obecní ples – 21.2.2014, Dětský maškarní bál –
9.2.2014 a Sportovní den 11.1.2014. Občerstvení zajistí Haňovští o.s.
13. Cvičení žen na sále KD (poplatek 5,-Kč/osoba a jedno cvičení), tréninky fotbalistů TJ Doubrava
Haňovice na sále KD (nájem zdarma, zákaz hraní s míčem), nákup sítě na badminton a hra
badmintonu na sále KD (70,- Kč/1,5 hod. hry).

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci finančního výboru o kontrole na obecním úřadě v Haňovicích a finanční kontrole v ZŠ
a MŠ Haňovice, příspěvková organizace.
3. Informaci o hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 30.9.2013.
4. Usnesení z dnešní schůze.
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III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi vyhotovit novelu Smlouvy o výpůjčce budovy ZŠ Haňovice.
2. Místostarostovi zajistit projekt na prodloužení ing. sítí v části Dolní Konec.
3. Starostovi provést průzkum trhu pro nákup malotraktoru.

Haňovicích dne 29.10.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Procháska

_______________

Jaromír Damovský

_______________

Miloslav Špunda

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

