USNESENÍ
č. 4/2004
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 18.6.2004 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. Jan Mück, p. Přidal a p. Damovský.
3.Ověřovatele zápisu p. Ing. Číhala a p.Smékalovou.
4.Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.Vyhlášku č. 1/2004 o požárním řádu obce Haňovice.
6.Vyhlášku č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.
7.Rozpočtové změny 5/2004 – 7/2004 obce Haňovice.
8.Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Haňovice za rok 2003.
9.Mimořádné odměny OZ za I. pololetí r. 2004 ve výši jedné desetiny měsíční odměny.
10.Investiční záměr obce o prodeji pozemků 128/2 a 128/3 přihlášeným zájemcům.
11.Odvolání ředitele Základní školy Haňovice, okres Olomouc, příspěvková organizace a vyhlášení
konkursního řízení na místo ředitele Základní školy Haňovice, okres Olomouc, příspěvková organizace od
1.9.2004.
12.Starostu obce A.Vogela a místostarosta obce Ing.. D.Číhala jako delegáty do konkursní komise pro
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Haňovice, okres Olomouc, příspěvková
organizace.
13.Firmu Miroslav Kulatý, montáže, opravy elektrických zařízení k zhotovení díla „Rekonstrukce veřejného
osvětlení obce Haňovice“.
14.Finanční dar pro město Litovel ve výši 5.000,- Kč na odstraňování škod způsobených katastrofou v červnu
2004
15.Pořádání kulturních akcí v KD Haňovice dle zápisu.
16.Jednorázovou odměnu p. Miroslavu Havlíčkovi Haňovice č.33 ve výši 1.500,- Kč za r.2004 za sociální
práce v obci Haňovice
17.Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo zamítlo:
III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. 1. Zprávu o výběrovém řízení na Rekonstrukci VO v obci Haňovice.
2. Informace o místním šetření v rodin. domě č.p.92.

IV. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu obce p. Vogla jednáním ohledně prodeje pozemku par. č.128/2 a128/3 a přípravou smluv,
zaměřením a rozdělením parcel.
2. Starostu p. Vogla a místostarostu p. Číhala k jednání na KÚ odboru školství ohledně vydání souhlasu
k odvolání ředitele ZŠ Haňovice a vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ.

V. Obecní zastupitelstvo ukládá:
l. Vyvěsit vyhlášku č. 1/2004 o požárním řádu obce Haňovice – zajistí starosta p. Vogel.
2. Vyvěsit vyhlášku č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy –
zajistí starosta p. Vogel.

3. Provést rozpočtové změny do rozpočtu za měsíc červen 2004 - zajistí p.Přidalová.
4. Provést finanční kontrolu v ZŠ v měsíci srpnu – zajistí p. Voříšek a finanční výbor.
5. Vypracovat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2005 – zajistí starosta p. Vogel.
6. Provést výběrové řízení na pronájem domu č.p. 30 na pohostinství do konce měsíce srpna – zajistí p.
Číhal, p. Přidal a p. Voříšek.
7. Vypracovat návrhy smluv na prodej pozemků par.č. 128/2 a 128/3 – zajistí starosta p. Vogel.
8. Uzavřít smlouvu o dílo s firmou Miroslav Kulatý Olomouc na dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ zajistí starosta p. Vogel.
9. Po technické a odborné stránce spolupracovat a dohlížet na stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ –
zajistí místostarosta p. Přidal.
10. Zaslat odpověď zájemcům o pronájem KD – zajistí p. Přidalová.
11. Vyplatit jednorázovou odměnu p. Havlíčkovi – zajistí p. Smékalová a p. Přidalová.

V Haňovicích dne 18.6.2004
Za návrhovou komisi:
Jan Mück
Vlastimil Přidal
Jaromír Damovský

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

