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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2007 konaného
dne 30.7.2007 v 19,00 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. Přidal A., členové – p. Špunda a p. Smékalová
3. Ověřovatele zápisu: p. Číhal a p.Přidal Vl.
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Hospodaření obce Haňovice k 30.6.2007 bez výhrad.
6. Rozpočtové změny za měsíc červenec 2007
7. Stavební úpravy v ZD Haňovice dle projektové dokumentace
8. Smlouvu na provoz systému zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilních
svozů s firmou ASEKOL s.r.o.
9.

Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci

10. Žádost SDH Haňovice o finanční příspěvek na nákup pohárů na soutěž „O pohár starosty

obce Haňovice“ ve výši 1.000,- Kč.
11. Usnesení z dnešní schůze

II.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Nabídku z úřadu práce na zaměstnávání občanů, kteří nemohou delší dobu sehnat
zaměstnání
2. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 30.6.2007
3. Komunitní plán sociálních služeb na Litovelsku bez připomínek.
4. Informace o provedených kontrolách v ZŠ a MŠ a na obecním úřadě
III.Zastupitelstvo obce stanovuje:
1. Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáky za II. Pololetí roku 2007 ve výši jako
město Litovel

IV.Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu obce Haňovice podepsat smlouvu s firmou ASEKOL s.r.o.
2. Starostu obce Haňovice podepsat smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci
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V.Zastupitelstvo obce ukládá
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poslat rozpočtové změny na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová
Svolat Školskou radu a projednat s nimi jednací řád ŠR – zajistí starosta
Dokončit práce na legalizaci 6 ks studní obce Haňovice – zajistí starosta obce
Odeslat potvrzené smlouvy – zajistí p. Vogel, p. Přidalová
Odeslat odpověď ohledně příspěvku SDH – p. Vogel
Provést prověření stavu septiků a provést vývoz v ZŠ a MŠ – zajistí p. Vogel

Haňovicích dne 30.7.2007
starosta obce A.Vogel

místostarosta V.Přidal

