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U S N E S E N Í č.2/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 21.4.2005 v 18,40 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. Mück, členové p.Přidal a p.Voříšek
3. Ověřovatele zápisu p.Damovský a p. Smékalová
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozpočtovou změnu č. 4/2005
6. Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.3.2005
7. Dodatek č.1 zřizovací listiny Základní škola Haňovice, okres Olomouc, příspěvková organizace
8. Závěrečný účet obce Haňovice s výhradou dle zápisu a přijatá opatření
9. Organizační řád obce Haňovice platný od 1.5.2005
10. Odkoupení pozemku par.č. 195 za odhadní cenu od p. Množila
11. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku par.č. 316 od Pozemkového fondu ČR
12. Určení výtěžku z VHP na nákup pinpongového stolu na hřiště ke škole
13. Žádost obce o podporu na rekonstrukci schodů v kapli sv. Cyrila a Metoděje z programu
Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši 30.000,- Kč
14. Zvýšení pronájmu pohostinství na zkulturnění místnosti pohostinství o 800,- Kč
15. Příspěvek na Veřejnou soutěž ve střelbě na asfaltové holuby na nákup cen
16. Odprodej patníků na Řádcích za 10,- Kč
17. Usnesení z dnešní schůze

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o rekonstrukci II etapy VO v obci Haňovice a Kluzov
2. Zprávu finančního výboru o kontrole v ZŠ Haňovice
3. Informace z jednání Mikroregionu v Litovli
4. Zprávu o činnosti ZŠ Haňovice za rok 2004
V.Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela k jednání s ZVS Olomouc o údržbě a spolufinancování potoka Loučka a svolání
místního šetření k problematice.
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2. Pana Arnošta Vogela k jednání s Pozemkovým fondem ČR ohledně převedení zemědělského pozemku
par. č. 316
3. Pana Arnošta Vogela k jednání ohledně nákupu pozemku par. č.195 nerozlišená kultura
4. Pana Arnošta Vogela k zaslání zněny zřizovací listiny ZŠ na Krajský soud a Věstník ČR.
5. Pana Arnošta Vogela vypracovat dva návrhy na dotaci na rok 2006 z programu POV

VI. Obecní zastupitelstvo ukládá
1. Zaslat pozvánku na místní šetření kolem stavu potoka Loučka – zajistí p.Vogel
2. Poslat přijatá opatřená ke zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 – zajistí p. Vogel
3. Nechat vypracovat cenové nabídky pro dotaci z POV na rok 2006 – zajistí p. Vogel
4. Poslat změnu zřizovací listiny ZŠ na Krajský soud a do Věstníku ČR.

Haňovicích dne 21.4.2005
Arnošt Vogel

-

Vlastimil PřidalIng. David číhal-

starosta obce
místostarosta obce
místostarosta obce

