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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 20.10.2009 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve složení: p. Přidal Vlastimil, p. Přidal Alois a p. Přikryl Jiří
3. Ověřovatele zápisu ve složení: Damovský Jaromír a Miloslav Špunda
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozbor hospodaření obce Haňovice k 30.9.2009.
6. Smlouvu o úvěru č. 0283279469 mezi Českou spořitelnou,a.s. a obcí Haňovice ve výši
567.000,-Kč s dobou konečné splatnosti do 30.6.2010.
7. Rozpočtové změny 10/2009.
8. Prodloužení smluv pracovníků na VPP p. Fenclové a p. Krátkému na 1 rok.
9.

Usnesení z dnešní schůze.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace firmy .A.S.A. odpady Litovel o výši poplatků na rok 2010
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Haňovice za rok 2009
III. Zastupitelsvo obce pověřuje:
1. Starostu obce k dalšímu jednání ohledně pozemků pod bytovkami a vypracováním smluv na
věcné břemena na kanalizaci.
2. Stavební výbor provést místní šetření ohledně terénních úprav a odvodnění pozemku a svodu
povrchových vod do kanalizace p. Otavu.
3. Stavební výbor ke svolání schůzky s majiteli pozemků manžely Calábkovými a řešení situace
ohledně komunikace a výstavby veřejného osvětlení v této lokalitě
4. Starostu obce provést rozpočtové změny 10/2009.
5. Starostu podepsat úvěrovou smlouvu č. 0283279469 mezi Českou spořitelnou,a.s. a obcí
Haňovice.
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IV.Zastupitelstvo ukládá:
1. Odeslat potvrzenou úvěrovou smlouvu na ČS Olomouc a.s. – zajistí starosta obce.
2. Odeslat rozpočtová opatření 10/2009 na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.
3. Odeslat žádost o prodloužení smluv pracovníků p. Fenclové a p. Krátkého na Úřad práce
Olomouc - zajistí starosta p. Vogel
4. Odeslat upozornění stavebníkům ohledně nápravy znečištěné komunikace – zajistí starosta
A.Vogel.

V Haňovicích dne 20.10.2009

...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal

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

Alois Přidal

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

Jiří Přikryl

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

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