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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2007 konaného
dne 27.11.2007 v 17,00 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. Smékalová, členové – p.Oháňková a p. Špunda
3. Ověřovatele zápisu: p. Přikryl a p. Přidal Alois
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozbor hospodaření k 30.9.2007
6.

Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

7. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Haňovice a městem Litovel
8.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol
v územním obvodu obce Haňovice.

9.

Ukončení nájemní smlouvy mezi ZD Haňovice a Obcí Haňovice na pozemek par.č.26.
Pronajímatel není povinen uhradit obci Haňovice poměrnou část za opravu zídky.

10. V rámci projektu Stavební obnova kulturního domu v obci Haňovice vznik nového

pracovního místa a to od 1.1.2007 – správce KD.
11. Podání žádosti o dotaci z POV 2008 na rekonstrukci opěrné stěny a zpevnění krajnice místní
komunikace na pozemku p.č. 289/4, k.ú. Haňovice.
12. Pronájem sálu KD na hudební zkoušky p. Valouchovi
13. Pronájem KD na kulturní akce v měsíci prosinci 2007 a jaře 2008
14. Pronájem KD na plesy v roce 2008
15. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Haňovice a ZŠ a MŠ Haňovice
16. Finanční příspěvek ve výši 4,-Kč/ 1 občan pro MAS Moravská cesta na rok 2008
17. Finanční příspěvek ve výši 25,-Kč/1 občan pro Mikroregion Litovelsko na rok 2008
18. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro stacionář Jasněnka na rok 2008
19. Navýšení příspěvku ve výši 10.000,- Kč na činnost pro TJ Doubrava na rok 2007

20. Rozpočtové změny za měsíc listopad 2007
21. Rozpočtové provizorium na rok 2008
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22. Příspěvek na hovorné pro členy zastupitelstva na rok 2007 a na rok 2008
23. Příspěvek na ples Mikroregionu Litovelsko ve výši 800,- Kč
24. Odpis nedoplatků TKO za rok 2005 ve výši 700,- Kč
25. Usnesení z dnešní schůze

II.Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Žádost o finanční příspěvek – Charita Litovel
2. Žádost o finanční příspěvek – Hospic na Sv.Kopečku
III.Zastupitelstvo bere ma vědomí:
1. Kalkulaci ceny za odvoz TKO, velkoobjemného a nebezpečného odpadu na rok 2008 ve výši
495,- Kč/na občana
2.

Strategický plán MAS Moravská cesta

3. Informace o rozpočtovém určení daní
4.

Informace o veřejném projednávání výstavby bramborárny

5. Informace výboru pro životní prostředí o stavu žump v ZŠ a MŠ Haňovice
IV.Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Starostu obce A.Vogela zastupovat obec Haňovice v roce 2008 na valných hromadách
VHS Čerlinka

6.

Starostu podat žádost o dotaci z programu obnovy venkova na opravu komunikace k
ZŠ a MŠ Haňovice

7. Starostu podat žádost a dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu oken a ZŠ a
MŠ Haňovice
8.

Místostarostu p. Přidala zastupovat obec v o.s. MAS Moravská cesta

9. Místostarostu vydat povolení na kácení stromů v MŠ a na par. č. 42/1
10. Místostarostu prověřit odpady v ZŠ v projektové dokumentaci
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Poslat rozpočtové změny na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová
2.

Dokončit práce na povolení k nakládání s vodami - rybník – zajistí starosta obce

3.

Podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu oken v ZŠ a na opravu
komunikace k ZŠ – zajistí p. Vogel,
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4. Odeslat odpověď ohledně žádostí o pronájem KD – p. Přidalová
5. Zveřejnit Obecní závaznou vyhlášku č.1/2007 na úřední desce - zajistí Přidalová
6. Odeslat dohodu o vytvoření společného školského obvodu na město Litovel – zajistí
p.Vogel
7. Zajistit brigádu na pokácení stromů na pozemku p.č. 42 – zajistí p. místostarosta
V.Přidal
Haňovicích dne 27.11.2007
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová

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

Ludmila Oháňková

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

Miloslav Špunda

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

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

