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U S N E S E N Í č.1/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 24.2.2005 v 18,05 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. Smékalová, členové p.Ing. Číhal a p.Damovský

3.

Ověřovatele zápisu p.Přidal a p. Mück

4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.

Rozpočtovou změnu č. 32/2004

6.

Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.12.2004

7. Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2004 ve výši 1.500,-Kč
8.

Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2005 ve výši 1.500,- Kč

9.

Vyrovnaný rozpočet obce Haňovice na rok 2005 ve výši 3,520.000,- Kč

10. Výroční zprávu o podávání informací za rok 2004
11. Příspěvek na opravu zídky kolem kostela Římskokatolické farnosti v Cholině
12. Příspěvek na telefonní kartu na rok 2005 pro zastupitele ve výši 550,- a místostarosty ve výši

2.000,- Kč.
13. Inzerci v Turist Direktory
14. Usnesení z dnešní schůze

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o veřejném pořádku obce Haňovice za rok 2004
2. Zprávu o zahájení přípravy plynofikace kotelny KD
V.Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela k jednání s KÚ o možnosti zřízení elektronické podatelny obce Haňovice na krajském
úřadě
2. Pana Arnošta Vogela k jednání s Pozemkovým fondem ČR ohledně prodeje pozemků na vybudování
cyklostezky obcí Haňovice

VI. Obecní zastupitelstvo ukládá
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1. Zaslat členský příspěvek za rok 2004 a na rok 2005 Spolku pro obnovu venkova – zajistí p. Přidalová
2. Poslat příspěvek na opravu zídky Farnosti v Cholině – zajistí p. Vogel a Přidalová
3. Zaslat rozpočet obce na KÚ a vypracovat písemnou i počítačovou verzi – zajistí p. Přidalová

Haňovicích dne 24.2.2005
Arnošt Vogel

-

Vlastimil PřidalIng. David číhal-

starosta obce
místostarosta obce
místostarosta obce

