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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 10.3.2009 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce.

2.

Návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Přidal, Jiří Přikryl a Alois Přidal.

3.

Ověřovatele zápisu ve složení: Jarmila Smékalová a Ludmila Oháňková.

4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.

Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2008.

6. Hospodaření obce Haňovice za rok 2008 bez výhrad.
7.

Převedení přebytku v hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice ve výši 16.396,13 Kč do Rezervního
fondu.

8.

Rozpočet obce Haňovice na rok 2009 v příjmech a výdajích ve výši 6,652.200,- Kč.

9. Smlouvu o dílo mezi obcí Haňovice a stavební firmou Zdeněk Svoboda na Stavební obnovu
kulturního domu v Obci Haňovice – nová fasáda severní a západní strany KD a nátěr budovy
KD.
10. Smlouvu o dílo mezi obcí Haňovice a firmou jfp Litovel s.r.o. na Stavební obnovu kulturního
domu v obci Haňovice – rekonstrukci rozvodu topení a vybavení sálu.
11. Členský příspěvek pro Spolek pro obnovu venkova ČR na rok 2009 ve výši 1.500,- Kč.

12. Členství obce Haňovice v občanském družení Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
13. Zmocněnce za obec Haňovice p. Přidala Aloise.
14. Panu Vyroubalovi úlevu na stočném z RD Haňovice č.p.113 do kolaudace nové splaškové

kanalizace max. na dobu 10 let.
15. Usnesení z dnešní schůze.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2008.

2.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2009.

3.

Oznámení o zahájení projednávání Územního plánu Města Litovel.

4.

Souhrnnou zprávu o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na územní obvodního oddělení
Policie ČR Litovel v roce 2008.
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5.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátoru přepracováním souboru geodetických
informací do digitální podoby.

III Zastupitelsvo obce pověřuje:
1. Starostu p. Arnošta Vogela a místostarostu p. Vlastimila Přidala prověřit stávající stav užívání
obecních pozemků bez nájemních smluv a předložit seznam na příští schůzi
2. Pana Aloise Přidala zastupováním obce Haňovice v o.s. Moravská cesta (LitovelskoPomoraví),o.s.
3.

Starostu obce p. Arnošta Vogela uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Haňovice a stavební firmou
Zdeněk Svoboda na Stavební obnovu kulturního domu – nová fasáda severní a západní strana
KD a nátěr budovy KD.

4.

Starostu obce p. Arnošta Vogela uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Haňovice a firmou jfp Litovel
s.r.o. na Stavební obnovu kulturního domu – rekonstrukci rozvodu topení a vybavení sálu.

5.

Pověřuje starostu obce p. Arnošta Vogela provádět rozpočtové změny v rámci paragrafu jak v
příjmech tak ve výdajích v roce 2009.

IV.Zastupitelstvo ukládá:
1. Odeslat odpověď ředitelce ohledně převedení přebytku hospodaření do Rezevního fondu.
Odpověď ohledně rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2009 a požádat ji o rozpis oprav a údržby za rok
2008 – zajistí starosta p. Vogel
2. Odeslat rozpočet obce Haňovice na rok 2009 na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí
starosta p. Vogel a p. Přidalová.
3. Podepsat smlouvy o dílo na Stavební obnovu kulturního domu v Haňovicích se Stavební firmou
Zdeněk Svoboda a firmou jfp Litovel s.r.o.- zajistí starosta p. Vogel
4. Poslat členský příspěvek na Spolek pro obnovu venkova ČR – zajistí Přidalová
5. Prověřit možnost úprav požární zbrojnice projektantem – zajistí starosta p. Vogel.
6. Odeslat potvrzení zmocnění k zastupování obce v o.s. Moravská cesta (Litovelsko- Pomoraví) –
zajistí starosta obce p. Vogel.
Haňovicích dne 10.3.2009
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal

.........................

Jiří Přikryl

.........................

Alois Přidal

..........................

...........................::::....
místostarosta V.Přidal

