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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 22.7.2008 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. M. Špunda, členové – p.Přikryl a p. Přidal Vl.

3.

Ověřovatele zápisu: p. Smékalová a p.Oháňková

4.

Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.

5.

Rozbor hospodaření k 30.6.2008 obce Haňovice

6.

Smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku p.č.100/9 s p. Calábkovou za dohodnutou cenu
70.000,- Kč

7.

Smlouvu mezi obcí Haňovice a Olomouckým krajem o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na pořízení vybavení pro JSDH Haňovice a schvaluje přijetí příspěvku ve výši 4.900,Kč.

8.

Spolufinancování obce na pořízení vybavení pro JSDH Haňovice ve výši 4.900,- Kč.

9.

Příspěvek na pořízení pohárů na Hasičskou soutěž o pohár starosty obce ve výši 1.000,- Kč.

10.

Usnesení z dnešní schůze.

II.Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Investiční záměr výstavby RD na Dolním konci firmou PSM Engineering s.r.o. Olomouc

2.

Informace o investičních akcích obce Haňovice v letošním roce

III.Zastupitelstvo obce neschválilo:
1.

Žádost p. Kusé o odkoupení pozemku par.č. 200/1 na výstavbu garáže

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

Poslat potvrzenou smlouvu o přijetí dotace od Olomouckého kraje na pořízení vybavení pro JSDH obce
Haňovice – zajistí p. Vogel

2.

Odeslat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku p. Calábkové – zajistí p. Vogel

3.

Odeslat odpověď p. Kusé - zajistí p. Vogel

4.

Odeslat odpověď ohledně žádosti o příspěvek na Hasičskou soutěž – zajistí p. Přidalová

5.

Odeslat žádost o dotaci na projekt „Obnovu kulturního domu“ do 1.výzvy LEADRU – MAS Moravská
cesta o.s. - zajistí p. Vogel

6.

Prověřit stav odprodeje majetku v ZŠ a MŠ – zajistí před.kontrolního výboru p. Damovský.

7.

Vyzvat řed. p. Královou k odstranění nedostatků při kontrole v ZŠ a MŠ Haňovice – zajistí p. Smékalová.
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Haňovicích dne 22.7.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Špunda

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

Jiří Přikryl

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

Vlastimil Přidal

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

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

