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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2007 konaného
dne 30.3.2007 v 18,00 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. J.Damovský, členové – p. J.Smékalová a M.Špunda
3. Ověřovatele zápisu: A. Přidal, J.Přikryl.
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice, příspěvková organizace, za rok 2006 s přebytkem 13.688,84
Kč.
6. Převedení zůstatku v hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice, příspěvková organizace, za rok 2006 ve
výši 13.688,84 Kč do Rezervního fondu ZŠ a MŠ Haňovice.
7. Při naplnění potřebného počtu žáků zachovat a neomezovat stav a provoz ZŠ a MŠ Haňovice
v období let 2007 – 2010.
8. Náklady na jednoho žáka ZŠ a MŠ Haňovice za druhé pololetí roku 2006 ve výši 5.750,- Kč.
9. Snížení požadované částky po ostatních obcích za druhé pololetí roku 2006 na žáky
navštěvující ZŠ a MŠ Haňovice na 3.300,- Kč/ 1 žáka.
10. Smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou Zdenek Šperlich na položení nové krytiny nad
hospodářskými budovami ZŠ a MŠ Haňovice.
11. Převedení finančních prostředků určených na výměnu oken v ZŠ a MŠ Haňovice na navýšení
rozpočtu pro ZŠ a MŠ Haňovice pro nákup zahradního vybavení do areálu ZŠ a MŠ
Haňovice.
12. Vyrovnaný rozpočet obce Haňovice na rok 2007.
13. Vnitřní organizační předpis č. 1/2007 – zadávání veřejných zakázek
14. Vnitřní organizační předpis č. 2/2007 – rozpočtová opatření
15. Vnitřní organizační směrnici č. 3/2007 – Organizační řád obce
16. Navýšení majetku obce o nalezený majetek ve výši 1.880.000,-.
17. Poskytnutí finančních darů zastupitelům odstupujícího zastupitelstva v listopadu 2006.
18. Aktualizaci Knihovního řádu.

2
19. Podlicenční smlouvu mezi Obcí Haňovice a Knihovnou města Hradce Králové na užívání

domény na Webu pro Knihovnu Haňovice : www.knihovnahanovice.wz.cz nebo
www.knihovnahanovice.webz.cz
20. Pořízení doplnění dokumentu POV č.4.
21. Prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů občanům dle zápisu
22. Nákup laviček před KD.
23. Nákup dvou kontejnerů na separované odpady – bílé sklo.
24. Bezplatné poskytnutí prostoru před Restaurací u Kolmanů paní J. Dostálové k pořádání
Pivních slavností ve dnech 5.5. – 8.5.2007 v době od 11:00 do 24:00 hod.
25. Poskytnutí daru ve výši 500,- Kč paní J.Dostálové na Pivní slavnosti konané ve dnech 5.5. –
8.5.2007.
26. Usnesení z dnešní schůze

II.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočet ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2007.
2. Informaci o probíhajícím výběrovém řízení na Rekonstrukci předsálí kulturního domu.
3. Přípravu rozpočtového výhledu na roky 2008 – 2010.
4. Informaci k podaným žádostem o dotace.
5. Informaci o třídění separovaných odpadů v roce 2006.
6. Informaci k probíhajícímu výběrovému řízení na obecního dělníka.
7. Informaci o stavu obecních studní.
8. Informace k výstavbě bioplynové elektrárny v areálu ZD Haňovice.
9. Informace z Mikroregionu Litovelsko
10. Informace z MAS – Moravská cesta

III.Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Výměnu oken v ZŠ a MŠ Haňovice v roce 2007.
2. Aktualizaci mapových podkladů pro program GC Úpravy.

IV.Zastupitelstvo obce ruší:
1. Podání žádosti na MMR z programu POV na výstavbu dětského hřiště v areálu ZŠ a MŠ
Haňovice.
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V.Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu obce v dalších jednáních kolem MAS-Moravská cesta

VI.Zastupitelstvo obce ukládá
1. Rozepsat rozpočet obce a zaslat na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí starosta a p.
Přidalová
2. Provést kontrolu stavu kanalizačních vpustí a studní na obecních pozemcích – provede výbor
ŽP
3. Připravit rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010 – zajistí starosta, místostarosta a finanční
výbor
3. Poslat ZŠ a MŠ rozpis neinvestiční dotace na rok 2007 – starosta obce
Haňovicích dne 30.3.2007
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

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

Miloslav Špunda

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

Jarmila Smékalová

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

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

