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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 20.2.2008 v 17,30 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: předseda p. Přidal Vlastimil, členové – p.Přikryl J. a p.Přidal
Alois.

3.

Ověřovatele zápisu: p.Smékalovou a p. Špundu.

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

Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.12.2007.

6.

Smlouvu o závazku veřejné služby č. 11018-07mezi obcí Haňovice a firmou Connex Morava
na rok 2008.

7.

Členský příspěvek obce Haňovice do Spolku pro obnovu venkova na rok 2008 ve výši 1.500,-.

8.

Smlouvu o dílo č. 2008-01-24 mezi obcí Haňovice a Mgr. L.Werkmanem na II. Etapu
restaurování kříže se sousoším Kalvárie.

9.

Pronájem části hospodářských budov v areálu ZŠ a MŠ Haňovice p. M. Špundou dle zápisu
kontrolního a stavebního výboru.

10. Žádost o převedení zůstatku hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2007 ve výši 9.747,- Kč

do Rezervního fondu ZŠ a MŠ Haňovice.
11. Výroční zprávu o podávání informací obce Haňovice za rok 2007.

12. Úhradu ztráty na vodovodu obce Haňovice za rok 2006 ve výši 22.437,- Kč.
13. Rozpočet obce Haňovice na rok 2008 včetně změn dle zápisu.
14. Příspěvek na penzijní pojištění pro zaměstnance obce Haňovice ve výši 500,- Kč/1 měsíc.
15. Slevu pro zaměstnance OÚ na nájemném za prostory KD a zasedací místnosti ve výši 100%

k oslavám výročí 1x ročně.
16. Slevu ve výši 100% na nájemném v předsálí KD a zasedací místnosti na výroční schůze

místních organizací 1x ročně.
17. Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč pro Charitu Uničov na rok 2008.
18. Smlouvu č. SOD 57/2008 mezi obcí Haňovice a Litovelskou stavební spol.s.r.o. na výměnu

oken v ZŠ a MŠ Haňovice
19. Zařazení obce do územní působnosti MAS Moravská cesta.
20. Usnesení z dnešní schůze.
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II.Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Zprávu finančního výboru za rok 2007.

2.

Zprávu kontrolního výboru za rok 2007.

3.

Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice, PO, za rok 2007.

4.

Návrh rozpočtu pro ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2008.

5.

Seznámení se strategií MAS Moravská cesta (Strategickým plánem LEADER) na
období 2007 – 2013.

6.

Informace ohledně vykonávání obecně prospěšných prací v rámci trestu p. Romana
Špundy.

7.

Změnu autobusového spoje 16/890778 platného od 3.3.2008.

III.Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Starostu obce A.Vogela podepsat smlouvu o závazku veřejné služby č. 11018-07 s fir.
Connex Morava na rok 2008.

2.

Starostu obce p. A. Vogela podepsat smlouvu o dílo č. 2008-01-24 s Mgr. L
Werkmanem na II. Etapu restaurování kříže se sousoším Kalvárie.

3.

Starostu zadat vypracování nájemní smlouvy s p. M.Špundou p. JUDr. M.Dědkové.

8.

Starostu p. Vogela a finanční výbor připravit rozpočtový výhled obce na období 2009
– 2011 na příští schůzi zastupitelstva.

9.

Starostu p. Vogela zjistit výši nájemného v kadeřnictví v okolních obcích.

10.

Starostu p. Vogela provést zaměření pozemků za bytovkami kolem zadní části ZŠ a
MŠ.

11.

Starostu jednat ohledně penzijního připojištění pro zaměstnance obce přes sociální
fond obce.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

Poslat rozpočet na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.

2.

Zaslat potvrzenou smlouvu na Connex Moravu – zajistí starosta obce.

3.

Zaslat potvrzenou smlouvu o dílo p. L.Werkmanovi – zajistí p. Vogel.

4.

Odeslat odpověď ohledně žádosti o převedení zůstatku hospodaření ZŠ a MŠ
Haňovice – p. Vogel.
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5.

Zařadit projednání zprávy komise ŽP, stavební komise a školské komise na příští
schůzi zastupitelstva – zajistí starosta.

6.

Odeslat odpověď ohledně žádosti o příspěvek pro Charitu Litovel – zajistí p.Přidalová.

7.

Uhradit ztrátu z vodovodu za rok 2006 VHS Čerlinka Litovel – zajistí p.Přidalová.

Haňovicích dne 20.2.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal

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

Jiří Přikryl

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

Alois Přidal

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

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

