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U S N E S E N Í č.2/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 15.3.2006 v 18,10 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce

2.

Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Číhal, členové p.Mück a p.Smékalová

3.

Ověřovatele zápisu p.Přidal a p.Damovský

4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu
5.

Výroční zprávu ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2005

6.

Převod finančního zůstatku roku 2005 ZŠ a MŠ do rozpočtu roku 2006

7.

Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2005 bez výhrad.

8.

Příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2006 ve výši 1.500,- Kč

9.

Určení výtěžku z VHP za rok 2005 na vyhotovení nové informační skříňky na kulturní akce

10. Rozpočet obce Haňovice na rok 2006 dle zápisu.
11. Rozpočtový výhled obce na rok 2007 a 2008
12. Příspěvek na nákup cen na Veřejnou soutěž ve střelbě na asfaltové holuby.
13. Slevu na topení na ples SDH ve výši 1.500,- Kč.
14. Zvýšení poplatku za inzerci od 1.4.2006 ve výši 20,- Kč.
15. Firmu na kácení ořechu p. Kamila Strupka z Haňovic
16. Usnesení z dnešní schůze

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách v ZŠ a MŠ Haňovice
2. Zprávu předsedy Rady ZŠ a MŠ Haňovice
3. Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách v roce 2005
4. Zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách v roce 2005
5. Zprávu výboru pro životní prostředí o činnosti v roce 2005
6. Zprávu stavebního výboru o činnosti v roce 2005
7. Zprávu kulturní a sociální komise o činnosti v roce 2005
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8. Zprávu z jednání Mikroregionu Litovelsko
9. Souhrnnou zprávu o stavu veřejného pořádku v obci Haňovice za rok 2005
III. Zastupitelstvo obce zrušuje:
-

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Pana Vlastimila Přidala k zastupování starosty po dobu pobytu v lázních od 27.3.-9.4.2006

V. Zastupitelstvo obce ukládá
1. Vypracovat rozpočet a předat na Krajský úřad v Olomouci – zajistí p. Přidalová
2. Poslat členský příspěvek na rok 2006 na Spolek pro obnovu venkova – zajistí p. Přidalová
3. Poslat ZŠ a MŠ dotaci na činnost dle schváleného rozpočtu ve výši Ľ ročního rozpočtu –
zajistí p. Přidalová
4. Zavést do nájemní smlouvy svícení na sále v době konání tanečních zábav – zajistí p. Vogel
5. Poslat odpověď na žádost o slevu na topení na ples – zajistí p. Vogel
6. Poslat odpověď ohledně příspěvku na Veřejnou soutěž ve střelbě na asfaltové holuby – zajistí starosta
Haňovicích dne 15.3..2006
Arnošt Vogel – starosta obce
Vlastimil Přidal – místostarosta obce
Ing. David Číhal – místostarosta obce

