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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2007 konaného
dne 26.9.2007 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. Přikryl, členové – p.Damovský a Přidal Alois
3. Ověřovatele zápisu: p. Smékalová a p. Oháňková
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozpočtové změny za měsíc září 2007
6. Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Haňovice
7. Aktualizaci dokumentu Programu obnovy venkova obce Haňovice
8. Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007 – 2013
– obnova KD
9.

Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2008 – výměna oken v ZŠ a MŠ
Haňovice

10. Změnu Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Haňovice a ZŠ a MŠ Haňovice
11. Do Školské rady p. Číhala a p. Oháňkovou
12. Příspěvek na žáky pro obec Mladeč za rok 2006 ve výši 2.200,- Kč
13. Usnesení z dnešní schůze

II.Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Čerpání ošatného na rok 2007
2. Kulturní akce na měsíc listopad
III.Zastupitelstvo obce zrušilo:
1. Prodej pozemku par.č. 42/1 na výstavbu rodinného domku

IV.Zastupitelstvo bere ma vědomí:
1. Informace o jednání Mikroregionu Litovelsko
2. Informace o jednání na Městském úřadě Litovel ohledně neinvestičních
příspěvků na žáky na rok 2007
3. Informace o jednání valné hromady o.s. MAS Moravská cesta
4. Informace o kolaudaci Předsálí KD
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V.Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v podzimní výzvě
2. Starostu oslavit agenturu k zpracování projektu žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR na rok 2007 – 2013
3. Starostu podat žádost a dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu oken a ZŠ
a MŠ Haňovice

VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Poslat rozpočtové změny na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová
2. Dokončit práce na legalizaci 6 ks studní obce Haňovice – zajistí starosta obce
3. Podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova – zajistí p. Vogel
4. Odeslat odpověď ohledně žádostí o pronájem KD – p. Přidalová
5. Provést inventarizaci inventáře hospodářské budovy ZŠ a MŠ Haňovice a sepsat seznam věcí
vhodných pro odprodej – zajistí Kontrolní výbor
6. Provést prověření stavu septiků a provést vývoz v ZŠ a MŠ – zajistí komise ŽP se stavební
komisí
7. Provést v ZŠ a MŠ revizi oken (počet, velikost, která zrušit) – zajistí p. Přidal (stavební
komise)
Haňovicích dne 26.9.2007
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Přikryl Jiří

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

Damovský Jaromír

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

Přidal Alois

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

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

