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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 13.11.2008 v 18,35 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 Vl. členové – p. Číhal D. a p.Damovský

3.

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

4.

Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.

5.

Rozbor hospodaření obce k 30.9.2008

6.

Rozpočtové změny 11/2008.

7.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích.

8.

Výběrovou komisi pro výběr firem na „Obnovu KD“ v roce 2009 dle zápisu.

9.

Odprodej pozemku par. č. 189/1 o výměře 20m2 za stanovenou cenu 140,- Kč za l m2

10. Záměr obce na odprodej pozemku par.č. 200/5 v k.ú. Haňovice
11. Žádosti o udělení licencí na veřejnou linkovou vnitrostátní osobní dopravu firmě Veolia Transport Morava
a.s. v obci Haňovice
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní s firmou PSM Engineering Olomouc
13. Pronájem kulturních akcí na zima a jaro 2008
14. Usnesení z dnešní schůze.
II.Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

-

III. Zastupitelstvo neschválilo:
1.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů

2.

Nabídku firmy JAIR na vyhotovení leteckých snímků obce

3.

Nákup posypových kontejnerů

IV.Zastupitelstvo obce vydává:
1.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích
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V.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace o dotaci z MAS Moravská cesta na “Stavební obnovu KD v obci Haňovice“.
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Haňovice za rok 2008
3. Informace o přípravě investiční akce Kanalizace obcí Haňovice a Myslechovice

VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Poslat potvrzený dodatek č. 1 Smlouvy firmě PSM Engineering – zajistí p. Vogel.
2. Poslat rozpočtové změny na Krajský úřad Olomouckého kraje - zajistí p. Přidalová.
3. Poslat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku firmě PSM Engineering Olomouc – zajistí
p. Vogel
4. Odeslat odpověď manželům Šenkýřovým - zajistí p. Vogel.
4.

Zveřejnit Záměr obce na odprodej pozemků p.č. 200/5 v k.ú. Haňovice – zajistí p. Vogel.

5.

Odeslat odpovědi ohledně pronájmu KD na kulturní akce – zajistí p. Přidalová

6.

Zveřejnit do zpravodaje odprodej oceněného vyřazeného majetku ze ZŠ Haňovice – zajistí p. Vogel

7.

Zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku – zajistí p. Vogel

8.

Obeslat ZVS, aby provedla místní šetření na potok v obci Haňovicích – zajistí p. Vogel.

9.

Zpracovat zadání podmínek pro výběr firem pro stavbu „Obnovu KD – zajistí členové výběrové komise

Haňovicích dne 13.11.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal

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

Ing. David Číhal

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

Jaromír Damovský

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

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

