USNESENÍ
č. 2/2004
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 25.2.2004 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 Smékalová, p. Mück a p. Přidal
3. Ověřovatele zápisu p.Voříšek a p.Damovský
4. Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Haňovice.
5. Odměny zastupitelstva na rok 2004 ve výši dle zápisu.
6. Rozpočet obce Haňovice na rok 2004.
7. Koupi zahrad pana M.Pospíšila par. č. 128/2 a 128/3 za odhadní cenu po odečtení nákladů kolem prodeje.
8. Návrh územního plánu obce Haňovice bez výhrad.
9. Slevu na nájemné na plesy konané v KD na částku 3.000,- Kč pro rok 2004.
10.Výroční zprávu o podávání informací za rok 2003
11. Odpis pohledávek p. Lubomíra Fuglíčka a Kubáta Jiřího ml. na TKO za rok 2002 a 2003
12. Úhradu úvěrového účtu jednorázovou částkou do konce měsíce února.
13. Usnesení z dnešní schůze

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obci Haňovice za rok 2003
2. Informace o místním šetření kolem zatopování bývalé STS Haňovice

III. Obecní zastupitelstvo ukládá:
l. Udělat rozpočet a ten odevzdat na KÚ Olomouc – zajistí p. Přidalová
2. Poslat zvýšení odměn OZ na OÚ Lutín z zpracování - zajistí Přidalová
3. Prověřit stav neuhrazených faktur v ZŠ k 31.12.2003 – zajistí p. Voříšek a fin. výbor
4. Podepsat smlouvu o koupi zahrad s p. Pospíšilem – zajistí starosta p. Vogel
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. Zajistit splátku úvěru jednorázovou splátkou do konce měsíce února – zajistí p. Vogel a p.
Přidalová
7. Vypracovat 2 cenové nabídky na opravu omítek na KD a kotelny - zajistí starosta
8. Vypracovat 2 cenové nabídky na dokončení hřiště – zajistí starosta
9. Nachystat podmínky pro výběrové řízení na „Rekonstrukci VO“ – zajistí p. Přidal
10. Zjistit možnost čerpání soc. dávky z pověřeného úřadu na používání motorov.
vozidla pro nemohoucí – zajistí p. Smékalová a p. Přidalová
11. Provést odpis pohledávek p. Fuglíčka a p. Kubáta – zajistí p. Přidalová do konce měsíce
února

V Haňovicích dne 25.2.2004
Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová
Jan Mück
Vlastimil Přidal

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

