USNESENÍ
č. 3/2004
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 29.4.2004 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. Ing. David Číhal, p. Damovský a p. Smékalová.
3. Ověřovatele zápisu p.Mük, a p.Přidal.
4. Rozbor hospodaření k 31.3.2004 obce Haňovice.
5. Rozpočtové změny 1/2004 – 4/2004 obce Haňovice.
6. Investiční akci z Programu obnovy venkova na rok 2005 dle zápisu.
7. Výběr firmy na zhotovení fasády KD – firmu Mikmek, Luká 114.
8. Návrh územního plánu obce Haňovice bez výhrad.
9. Pracovníka pana Jaroslava Množila na VPP o d 1.6.2004 31.11.2004.
10. Dohodu o provedení práce p. Vladimíra Nováka na rok 2004.
11. Úhradu nákladů na telefon na rok 2004 členům OZ dle zápisu.
12. Výtěžek z VHP použít na vybavení hřišť a dětského koutku.v Haňovicích.
13. Dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené ve výši 500,- Kč.
14. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo zamítlo:
l. Žádost o příspěvek sdružení LUKA.

III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o hospodaření ZŠ Haňovice za I.čtvrtletí roku 2004.
2. Informace o jednání o o odprodeji a odkupu pozemků s firmou Moravia – Bagr.
3. Projednání vyhlášky č. 1/2004.

IV. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
l. Starostu obce p. Vogela jednáním ohledně odprodeje pozemku par. č. 86/1 a odkoupení pozemků. par.č
49/1,87, 88/6 s firmou Moravia-Bagr.
2. Starostu k jednání na ÚP ohledně pracovníka na VPP v roce 2004.

V. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Zaslat vyhlášku č. 1/2004 na KÚ ke kontrole – zajistí p. Vogel.
2. Provést rozpočtové změny do rozpočtu za měsíc duben 2004 - zajistí Přidalová.
3. Prověřit stav neuhrazených faktur v ZŠ k 31.12.2003 – zajistí p. Voříšek a fin. výbor.
4. Vypracovat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2005 – 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. Vypracovat vyhlášku o výběru poplatku za umístění dětí v MŠ – zajistí p. Vogel.
7. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou Mikmek Luká na fasádu KD - zajistí starosta.
8. Obeslat firmy pro výběrové řízení „Rekonstrukci VO“ – zajistí p. Přidal a p. Vogel .

V Haňovicích dne 29.4.2004
Za návrhovou komisi:
Ing. David Číhal
Jaromír Damovský
Jarmila Smékalová

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

