U S N E S E N Í č.3/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 24.5.2006 v 18,35 hodin v zasedací místnosti na Obecním
úřadě.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce
2. Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Přidal, členové p.Damovský a Číhal
3. Ověřovatele zápisu p.Mück a p.Smékalová
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu
5. Rozbor hospodaření obce Haňovice k 30.4.2006
6. Rozpočtové změny na rok 2006 dle zápisu
7. Prodej pozemku par. č. 21/4 p. Josefu Lakomému za 1,-Kč
8. Prodej části pozemku 293/2 p. Romaně Šperlichové za odhadní cenu

9. Dodatek Kolektivní smlouvy – tvorba sociálního fondu
10. Žádost o odpis nedoplatků poplatku TKO za rok 2004
11. Úhradu ztráty pro VHS Čerlinka – přesná výše bude upřesněna
12. Příspěvek na na ukončení provozu pohostinství v KD do výše 1.000,13. Příspěvek na zahájení provozu „Restaurace u Kolmanů“ ve výši 4.000,- Kč
14. Příspěvek na nákup pohárů na hasičské závody „O pohár starosty obce“ do výše 1.000,- Kč
15. Vítání nových občánků dvakrát za rok
16. Žádost p. Skopala o prominutí poplatku TKO za rok 2005
17. Usnesení z dnešní schůze

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Odstoupení od prodeje pozemku par. č. 100/1 p. Dostálové
2. Zprávu starosty z jednání Mikroregionu Litovelsko
3. Zprávu o dokončování stavebních prací na novém pohostinství – kolaudace akce 2.6.2006
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Odvolání p. Voříška z funkce předsedy finančního výboru
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela, p. Vlastimila Přidala a p.Davida Číhal k dalšímu jednání kolem výši pronájmu
nebytových prostor v části bývalé kuchyně ZŠ a MŠ Haňovice
2. Pana Arnošta Vogela k dalšímu jednání s VHS Čerlinka a.s. ohledně ztráty vodného obce Haňovice

V. Zastupitelstvo obce ukládá
1. Vypracovat rozpočtové změny a předat na Krajský úřad v Olomouci – zajistí p. Přidalová
2. Odeslat potvrzený dodatek kolektivní smlouvy – zajistí p. Vogel a p. Přidalová
3. Provést odpis nedoplatků za rok 2004 a a vydat rozhodnutí o prominutí poplatku pro p. Skopala –
zajistí p. Přidalová a p.Vogel
4. Provést vítání občanků v měsíci červnu – zajistí p. Vogel, p. Přidalová a p. Smékalová

Haňovicích dne 24.5.2006

...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal

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

Jaromír Damovský

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

Ing.David Číhal

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

..................................
místostarosta V.Přidal
.....................................
místostarosta Ing. D.Číhal

