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U S N E S E N Í č.6/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 19.12.2005 v 18,00 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
2.

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

3.

Ověřovatele zápisu p.Přidala a p.Smékalovou

4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Neinvestiční náklady na žáky za II. pololetí roku 2005 ve výši 2.200,-Kč
6.

Rozpočtové změny 12/2005.

7.

Rozpočtové provizorium na rok 2006

8. Obecně závaznou vyhlášku 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Odměny členům výborů a komisí za rok 2005 dle zápisu.
10. Pronájem KD na kulturní a společenské akce na první pololetí roku 2006
11. Zástupce obce Haňovice na VHS Čerlinka pro rok 2006 pana Arnošta Vogela
12. Smlouvu a dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a a využití odpadů z obalů
13. Plnou moc k zmocnění firmy Remit k zastupování obce Haňovice k výkonu závazků obce vyplývajících ze
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
14. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v provozovně kadeřnictví
15. Smlouvu pro pronájmu sálu KD od 1.1.2006
16. Smlouvu o pronájmu zasedací místnosti od 1.1.2006
17. Zrušit dodatek smlouvy o pronájmu pohostinství od 1.1.2006

18. Příspěvek na dětský maškarní ples a vytopení sálu zdarma
19. Příspěvek do tomboly na ples Mikroregionu.

20. Usnesení z dnešní schůze

II.Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela k podpisu smlouvy a dodatku č. l. ke smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a plné moci pro firmu Remit s.r.o.
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2. K jednání na valných hromadách VHS Čerlinka v roce 2006

III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Zprávu o jednání VHS Čerlinka a jednání MAS Leader

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1.

Provést a zaslat na KÚOK rozpočtové změny 12/2005 – zajistí p.Vogel a p. Přidalová

2.

Vyvěsit na úřední desce vyhlášku č. 1/2005 – zajistí p. Vogel a p. Přidalová

3.

Napsat jmenování inventurních komisí - zajistí p. Vogel

4.

Napsat souhlas pro ZD s demolicí objektu – zajistí p. Vogel.

5.

Napsat souhlas pro Rombu Drywall k výstavbě nástavby provozovny – zajistí starosta

6. Napsat odpovědi ohledně pronájmu KD na kulturní akce – zajistí Přidalová

Haňovicích dne 9.12.2005
Arnošt Vogel

-

Vlastimil PřidalIng. David číhal-

starosta obce
místostarosta obce
místostarosta obce

