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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.3/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
11.4.2013 v 18,35 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněný o bod č. 7 a v různém.
2. Zapisovatelem Arnošta Vogela.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Pavel Grossmann a členy Jaromír Damovský a Miloslav
Procháska.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Pavel Grossmann a Vlastimil Přidal.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu.
6. Výběrovou komisi pro výběr firmy na realizaci akce „Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ
Haňovice“ ve složení Vlastimil Přidal, Pavel Grossmann a Jaromír Damovský.
7. Transformaci občanského sdružení Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s., jehož je obec
Haňovice členem, na obecně prospěšnou společnost MAS Moravská cesta, o.p.s.
8. Obec Haňovice bude zakladatelem MAS Moravská cesta, o.p.s.
9. Rozpočtové změny 4/2013.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Informaci o špatném stavu kopírky a doporučuje vyčkat než
se porouchá a pak situaci řešit.
3. Informaci stavebního dozoru o pokračujících pracích na opravě lávky L1 a L2.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Ing. Davidovi Číhalovi získat informace o dalších nabídkách multifunkčních malotraktorků.
2. Místostarostovi a Kontrolnímu výboru zajistit stavební dozor, konzultaci s projektantem opravy
lávek a součinnost s firmou CB s.r.o. při opravě lávek L1 a L2.
3. Výběrové komisi pro výběr firmy na realizaci akce „Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ
Haňovice“, zajistit výběr firmy do 21.5.2013. Realizace akce bude probíhat v termínu od
8.7.2013 – 16.8.2013.
4. Starostovi a místostarostovi zajistit opravu spadlého břehu u Satorů.
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Haňovicích dne 11.4.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Pavel Grossmann

_______________

Miloslav Procháska

_______________

Jaromír Damovský

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

