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U S N E S E N Í č.5/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 14.10.2005 v 18,30 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. Mück, členové p.Přidal a p.Voříšek
3. Ověřovatele zápisu p.Damovského a p.Smékalovou
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozbor hospodaření obce k 30.9.2005
6. Rozpočtové změny 10/2005.
7. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 30.6.2005
8. Navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Haňovice v roce 2005 ve výši 35.000,- Kč.
9. Neinvestiční výdaje na jednoho žáka za 1. pololetí roku 2005 ve výši 5.824,-Kč.
10. Snížení částky za neinvestiční výdaje na jednoho žáka za 1. pololetí roku 2005 na částku, kterou stanoví
město Litovel.
11. Volbu paní Marie Rajtárové jako přísedící Okresního soudu v Olomouci
12. Vznik Místní akční skupiny v Litovli a připojení k programům LEADER
13. Zvýšení poplatku za TKO na rok 2006 ve výši 400,- Kč na jednoho občana na rok.
14. Stanovení nájemného při konání kulturních akcí dle zápisu.
15. Kácení ořechů v parku a u KD a bříz na dvoře č.p. 30
16. Usnesení z dnešní schůze

II.Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela zajistit vypracování projektu na druhou část domu č.p. 30 na turistickou ubytovnu.
2. Pana Arnošta Vogela jednat ohledně neinvestičních dotací na žáka s městem Litovel
3. Pana Arnošta Vogela zjistit zda se má výsadba lípy zajistit na jaře nebo na podzim

III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Zdůvodnění rozdílu v pokladně v ZŠ a MŠ Haňovice a její nápravu.

3.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Haňovice za první část roku 2005 dle zápisu.

4.

Návrhy na POV obce Haňovice na další roky
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IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Provést a zaslat na KÚOK rozpočtové změny 10/2005 – zajistí p.Vogel a p. Přidalová
2. Vydat Skartační a spisový řád obce Haňovice – zajistí p. Vogel a p. Přidalová
3.

Požádat p. řed. Ivanu Královou dodat hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice 30.9.2005 do konce měsíce říjnazajistí p. Vogel

4.

Vydat vyhlášku na vybírání poplatku za TKO s novou částkou s platností od 1.1.2006.

5. Provést do konce měsíce listopadu kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice – zajistí finanční
výbor.

Haňovicích dne 14.10.2005
Arnošt Vogel

-

Vlastimil PřidalIng. David číhal-
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