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U S N E S E N Í č.3/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 17.6.2005 v 18,40 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a opraven starostou obce.

2.

Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Damovský, členové p.Přidal a p.Smékalová

3. Ověřovatele zápisu p.Damovský a p. Přidal
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.

Rozpočtové změny č. 6/2005

6.

Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Haňovice za rok 2004 s výhradami dle zápisu.

7.

Převedení finančního přebytku ZŠ za rok 2004 do roku 2005 a provedení veřejnoprávní kontroly
v ZŠ Haňovice firmou p. Ing. Škobrtala.

8.

Pro ostatní žáky v ZŠ Haňovice neinvestiční příspěvek na rok 2005 ve výši 6.500,- Kč a
vzájemný zápočet žáků a dětí mezi Městem Litovel a obcí Haňovice.

9. Z Programu obnovy venkova na rok 2006 zaslat žádost na opravu radiátorů a rozvodů vody a odpadů
v ZŠ Haňovice
10. Kupní smlouvu na prodej pozemku par.č. 195 mezi obcí Haňovice a p. Jaroslavem Množilem,
bytem Haňovice 8, v částce 25.720,- Kč.
11. Zrušení věcného břemene „vedení dešťové a kanalizační sítě“ na pozemku p.č. 295 – ostatní plocha
díl „a“ pro obec Haňovice
12. Spolufinancování oprav hospody u Kolmanových dle zápisu a pokud nebude pivovar souhlasit,
schvaluje vstup zájemce z Olomouce p. Grmolenského do tohoto projektu.
13. Pronájem sálu KD na kulturní akce dle zápisu.
14. Příspěvek hasičům na nákup cen na soutěž o pohár starosty ve výši 800,- Kč
15. Usnesení z dnešní schůze

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu z valné hromady VHS Čerlinka
2. Informace o místním šetření kolem na údržby místního potoka Loučka
V.Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela k jednání kolem výběru firmy na zrychlení internetu na obci.
2. Pana Arnošta Vogela k zrušení věcného břemene „vedení dešťové a kanalizační sítě“ na pozemku č.p. 295
3. Pana Arnošta Vogela k jednání v Pivovaru Litovel ohledně oprav na pohostinství u Kolmanových
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VI. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Provést a zaslat na KÚ návrh rozpočtových změn za měsíc červen 2005 – zajistí p.Vogel a p. Přidalová
2. Požádat ředitelku ZŠ o vyčíslení rozdílu pokladny k výroční zprávě za rok 2004 – zajistí p. Vogel
3. Vypracovat návrh na dotaci z POV na rok 2006 – zajistí p. Vogel
4. Poslat odpovědi ohledně pronájmu KD žadatelům - zajistí p. Přidalová
5. Zaslat návrh na vklad kupní smlouvy s p. Množilem Katastrálnímu úřadu v Olomouci – zajistí p. Vogel

Haňovicích dne 17.6.2005
Arnošt Vogel

-

Vlastimil PřidalIng. David číhal-

starosta obce
místostarosta obce
místostarosta obce

