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U S N E S E N Í č.4/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 10.8.2005 v 19:00 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. Mück, členové p.Přidal a p.Smékalová
3. Ověřovatele zápisu p.Damovský a p. Přidal
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozbor hospodaření obce Haňovice k 30.6.2005
6. Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč pro Pivovar Litovel a.s. na technické zhodnocení
stavby – Haňovice č.p. 30 za účelem zřízení pohostinství.
7. Smlouvu o nájmu nebytových prostor pohostinství Haňovice č.p. 30, mezi obcí Haňovice a Pivovar Litovel
a.s.
8. Smlouvu s firmou „Sdružení Jiří a František Přikryl“ na výměnu kotlů v KD Haňovice ve výši 330.000,Kč
9. Rozpočtovou změnu č. 10 a 11 za měsíc 8/2005.
10. Návrh zadání 1.změny územního plánu obce Haňovice.
11. Program obnovy venkova č.2.
12. Rozdělení pozemku p.č. 42/1.
13. Prodej pozemku p.č. 82/1 a 82/2 – zahrada, pozemku p.č. 42/2 – zastavěná plocha a část odděleného
pozemku p.č. 42/1 – zastavěná plocha.
14. Zřízení vodovodní šachty, vodovodní a plynové přípojky na pozemcích p.č. 307/1 a 307/2 – k.ú. Haňovice

pro RD na pozemku p.č. 128/2.
15. Odkoupení pozemku p.č. 100/1 a 100/2 – nerozlišitelná kultura za cenu max. 25,-Kč/1m2.

16. Usnesení z dnešní schůze

II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Příspěvek pro Spolek řemesel ručních.

V.Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela k jednání s majiteli pozemků p.č. 100/1 a 100/2 o jejich odkoupení za cenu max. 25,Kč/1m2
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2. Pana Arnošta Vogela uzavřít smlouvu s Pivovarem Litovel a.s.na poskytnutí příspěvku ve výši
1.000.000,- Kč pro Pivovar Litovel a.s. na technické zhodnocení stavby – Haňovice č.p. 30 za účelem
zřízení pohostinství
3. Pana Arnošta Vogela uzavřít smlouvu s Pivovarem Litovel a.s. na pronájem nebytových prostor
pohostinství Haňovice č.p. 30
4. Pana Arnošta Vogela uzavřít smlouvu s firmou „Sdružení Jiří a František Přikryl“ na výměnu kotlů v KD
Haňovice ve výši 330.000,-Kč.

VI. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Provést a zaslat na KÚOK návrh rozpočtových změn za měsíc srpen 2005 – zajistí p.Vogel a p. Přidalová
2. Provést rozdělení pozemku p.č. 42/1 – zajistí p. Vogel
3. Nabídnout k odprodeji pozemky p.č. 82/1 a 82/2 – zahrada, pozemku p.č. 42/2 – zastavěná plocha a část
odděleného pozemku p.č. 42/1 – zastavěná plocha – zajistí p. Vogel

Haňovicích dne 10.8.2005
Arnošt Vogel
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Vlastimil PřidalIng. David číhal-

starosta obce
místostarosta obce
místostarosta obce

