USNESENÍ
č. 1/2004
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 23.1.2004 v 19,05 hodin v zasedací místnosti na
Obecním úřadě.
.

I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
l. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve složení: p Damovský, p. Mück a p. Přidal.
3. Ověřovatele zápisu p.Smékalovou a p.Číhala.
4. Rozpočtové změny 30/2003 – 33/2003 dle zápisu.
5. Rozbor hospodaření obce za rok 2003.
6. Rozpočtové provizorium obce Haňovice na rok 2004.
7. Investiční a neinvestiční akce obce Haňovice na rok 2004 z dlouhodobého výhledu obce dle zápisu.
8. Zřizovací listinu JPOV Haňovice.
9. Povolit pět kulturních akcí v KD Haňovice na jaro 2004.
10. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Zdůvodnění ředitele p. Jiřího Němečka a žádá jej o dodání zprávy o hospodaření ZŠ do 20.2.2004.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2004.

III. Obecní zastupitelstvo ukládá:
l. Provést rozpočtové změny do rozpočtu a předat na KÚ – zajistí p. Přidalová.
2. Vyvěsit na úřední desce rozbor hospodaření obce Haňovice - zajistí p. Přidalová.
3. Svolat mimořádné zasedání školské rady s vedením obce k projednání změn v ZŠ od září 2004 – zajistí
starosta a p. Číhal.
4. Doplnit návrh rozpočtu obce o investič. a neinvestič. akce r. 2004, vyvěsit jej na úřední desce a předat na
příští schůzi OZ – zajistí p. Přidalová.
5. Provést výběrové řízení na pronájem domu č.p. 30 na pohostinství do konce měsíce dubna – zajistí p.
Číhal, p. Přidal a p. Voříšek.
6. Zaslat odpovědi o pronájmu KD na kulturní akce – jaro 2004 – zajistí p. Přidalová.
7. Vypracovat požadavek na rozpočet Města Litovel – na rekonstrukci VO domů v Myslechovicích - zajistí p.
Přidal.

V Haňovicích dne 23.1.2004
Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský
Jan Mück
Vlastimil Přidal

starosta obce: A.Vogel
místostarosta: V.Přidal
místostarosta: Ing.D.Číhal

