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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 17.4.2008 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: předseda p. Špunda M., členové – p.Smékalová a p.Damovský

3.

Ověřovatele zápisu: p.Přikryl a p. Přidal Al.

4.

Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.

5.

Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.3.2008.

6.

Rozpočtové změny za měsíc duben 2008 dle zápisu.

7.

Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2011.

8.

Vyhotovení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku po vybudování přístupových
cest na par. č. 100/6.

9.

Vyhotovení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení vedení VO na par. č. 100/6.

10. Dodatek č. 1 k Příloze č. 1 Smlouvy o sdružení – Zásady tvorby a čerpání sdruženého sociálního fondu.
11. Smlouvu mezi Obcí Haňovice a p. M. Špundou na pronájem části hospodářských budov v areálu ZŠ a
MŠ Haňovice.
12. Úhradu částky 2.500,- Kč na jednoho žáka za II. Pololetí roku 2007.
13. Opravu kříže na Dolním konci a čerpání dotace z Mikroregionu na její opravu.
14. Zvýšení odměn pro předsedy výborů, komisí a členy výborů a komisí zastupitelstva dle zápisu.
15. Převedení částky 50.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ na malování budov ZŠ a MŠ.
16. Vypracování studie na využití pozemku Kolmanové zahrady.
17. Příspěvek na Myslivecký den pro MS Doubrava ve výši 1.000,- Kč.
18. Náhradu za drobné oděrky dveří v předsálí, které jsou z rubové strany předsálí ve výši 500,- Kč.
18. Usnesení z dnešní schůze.
II.Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Zprávu stavebního výboru za rok 2007.

2.

Zprávu výboru pro životní prostředí za rok 2007.

3.

Zprávu komise pro kulturu a školství za rok 2007.

4.

Souhrnnou zprávu o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území obce Haňovice.
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5.

Informace o podaných žádostech na dotace z POV a PRV.

6.

Informace o třídění druhotných surovin.

7.

Inspekční zprávu z inspekce v MŠ.

III.Zastupitelstvo obce zamítlo:
1. Žádost o slevu pro důchodce za odpady ve věku nad 80 let.
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Makléřku paní Subotovou k jednání ohledně prodeje pozemků par. č. 200/1 na výstavbu rodinných
domků na Dolním konci.

2.

Starostu ohledně jednání s arch. Ing. Ciznerovou na vypracování studie na využití pozemku Kolmanovy
zahrady

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

Poslat rozpočtové změny na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.

2.

Zaslat odpověď ohledně odprodeje pozemku a vedení VO na pozemku 100/6 p. Zuzaně Perrone
Calábkové – zajistí starosta obce.

3.

Odeslat odpověď ohledně žádosti o převedení částky 50.000,- Kč na malování z rezervního fondu ZŠ a
MŠ– zajistí p. Vogel.

4.

Svolat pracovní schůzku dne 21.4.2008 v 18,00 hodin ohledně upřesnění investičních a neinvestičních
akcí na letošní rok – zajistí starosta.

5.

Posoudit nabídky firem pro vymalování ZŠ a MŠ Haňovice – zajistí komise pro kulturu a školstí.

6.

Zajistit opravu jeviště kulturního domu, odvodnění dvoru u kulturního domu a vybudování přístřešku na
dvoře u kulturního domu – zajistí stavební a kontrolní výbor.

7.

Zajistit výměnu oken v prvním poschodí předsálí kulturního domu, vymalování a snížení stropů
kancelářích obecního úřadu – zajistí starosta p. Vogel.

8.

Opravu mostku ke škole a zábradlí ke škole u mostku – zajistí Ing. D. Číhal

9.

Podepsat nájemní smlouvu s p. M. Špundou – zajistí starosta p. Vogel

10. Odeslat odpověď ohledně schválení příspěvku MS Doubrava Haňovice – zajistí p.Přidalová.
7. Odeslat odpověď ohledně náhrady škody dveří v předsálí KD – zajistí p. Přidalová
Haňovicích dne 17.4.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Špunda

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

Jarmila Smékalová

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

Jaromír Damovský

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

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

