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U S N E S E N Í č.1/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 26.1.2006 v 18,15 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě.

I.Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.

Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce

2.

Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Damovský, členové p.Přidal a p.Smékalová

3.

Ověřovatele zápisu p.Damovský a p.Přidal

4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu
5. Výroční zprávu o podávání informací za rok 2005
6.

Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.12.2005

7.

Smlouvu o provedení výměny radiátorů a oprav vodovodních a odpadních sítí v ZŠ a
MŠ Haňovice s firmou Fr. a Jiří Přikrylovi

8.

Nákup pozemků par. č. 100/1a 100/2 formou splátkového kalendáře

9.

Příspěvek: Program obnovy venkova – 20,- Kč / l obyvatele,
Spolek pro obnovu venkova – 3,- Kč na jednoho /obyvatele a
Sdružení obcí Střední Moravy – 3,- Kč na l / obyvatele

10. Výroční zprávu o podávání informací za rok 2004
11. Odměny zastupitelstva na rok 2006
12. Příspěvek na telefonní kartu na rok 2005 pro zastupitele ve výši 550,- a místostarosty ve výši

2.000,- Kč.
13. Slevu nájemného na plesy ve výši 2.500,- Kč
14. Žádost o dotaci na mříže před vchodem do kaple sv. Cyrila a Metoděje
15. Žádost o příspěvek na pořízení požární techniky pro SDH Haňovice
16. Usnesení z dnešní schůze

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Haňovice za školní rok 2004/2005
2. Zprávu z kontrolního dne v pohostinství Haňovice
III.Obecní zastupitelstvo zrušuje:
1. Prodej pozemků par.č. 42/2, 82/1 a 82 do kolaudace pohostinství
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IV. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela k podpisu smlouvy na výměnu radiátorů a oprav vodovodních a
odpadních sítí v ZŠ

V. Obecní zastupitelstvo ukládá
1. Dopracovat návrh rozpočtu na rok 2006 a vyvěsit na úřední desce – zajistí p. Přidalová
2. Dopracovat a vyvěsit Rozpočtový výhled obce – zajistí p. Vogel a Přidalová
3. Poslat příspěvek na Spolek pro obnovu venkova na rok 2006 – zajistí p. Přidalová
4. Poslat žádost o dotaci na zhotovení mříží do kaple – zajistí p. Vogel
5. Poslat na Kr.Ú žádost o dotaci na vybavení požární technikou SDH Haňovice – zajistí p. Vogel
6. Poslat vyrozumění zájemcům o pozemky , že se prodej ruší – zajistí starosta
Haňovicích dne 26.1.2006
Arnošt Vogel – starosta obce
Vlastimil Přidal – místostarosta obce
Ing. David Číhal – místostarosta obce

