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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 20.5.2008 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.
I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce.

2.

Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Přikryl J., členové – p.Damovský J. a p. Špunda M.

3.

Ověřovatele zápisu: p. Smékalová J. a p. Přidal Al.

4.

Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.

5.

Smlouvu mezi obcí Haňovice a Olomouckým krajem o poskytnutí dotace z Programu Obnovy staveb
drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2008 na II. Etapu – záchrany kříže se
sousoším Kalvárie v obci Haňovice a přijetí dotace ve výši 45.000,- Kč.

6.

Rozpočtové změny za měsíc květen 2008 dle zápisu.

7.

Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2007 bez výhrad.

8.

Usnesení z dnešní schůze.

II.Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Informaci ohledně veřejně prospěšných prací

III.Zastupitelstvo obce zamítlo:
1. Žádost o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje.
IV. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1.

Pana Aloise Přidala k zastupování obce Haňovice v MAS Moravská cesta.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

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

2.

Odeslat potvrzenou smlouvu na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Vogel.

3.

Zajistit informovanost občanů a firem ohledně zrušení vývozu pytlů od 1.7.2008 – zajistí p. Přidalová.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Opravu mostku ke škole a zábradlí ke škole u mostku – zajistí Ing. D. Číhal
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Haňovicích dne 20.5.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jiří Přikryl

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

Jaromír Damovský

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

Miloslav Špunda

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

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

