USNESENÍ
č. 5/2004
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 26.8.2004 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: předseda p. Jarmila Smékalová, členové p.Damovský a p. Voříšek.
3.Ověřovatele zápisu p. Přidal a p. Mück.
4.Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.Rozbor hospodaření k 30.6.2004 obce Haňovice.
6.Rozpočtové změny 8/2004 dle zápisu obce Haňovice.
7.Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 11.000 Kč a schvaluje příspěvek obce v minimální výši 50%
z celkových nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Haňovice.
8.Návrh smlouvy pro poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
mezi obcí Haňovice a Krajským úřadem Olomouckého kraje.
9.Úhradu ztráty Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. ve výši 172.196,- Kč s ročními splátkami
34.439,- Kč po dobu pěti let. Zdrojem splátek budou i podíly na rozdělení zisku společnosti.
10.Návrh KÚ Olomouckého kraje na bezúplatný převod části pozemku par.č. 295 díl „a“ o výměře 544 m2,
který je sloučen do pozemku par. č. 287/1 ost. pl. o celkové výměře 2067 m2 a pozemek par.č. 295 dle
geometrického plánu pozemek 295/2 ost. pl. o výměře 533 m2 v k.ú. Haňovice.
11.Smlouvy o pronájmu pozemku par.č. 25/1 s Pozemkovým fondem ČR a zároveň jeho odkup.
12.Nákup 2 kusů míčů pro TJ za vzornou reprezentaci obce Haňovice.
13.Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo neschválilo:
-

III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
-

IV. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
l. Starostu obce p. Vogela k jednání kolem bezúplatného převodu pozemků mezi KÚ Olom. Kraje a obcí
Haňovice dle zápisu.
2. Starostu p. Vogela k jednání a podpisu smlouvy o prodeji pozemku par. č. 25/1 s Pozemkovým úřadem ČR
dle zápisu.

V. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Provést rozpočtové změny 8/2004 do rozpočtu za měsíc srpen – zajistí Přidalová.
2. Dopracovat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na r. 2005 – zajistí starosta p. Vogel.
3. Provést finanční kontrolu v ZŠ v měsíci srpnu - září – zajistí p. Voříšek a finanční výbor.
4. Vypracovat návrhy smluv na prodej pozemků par.č. 128/2 a 128/3 – zajistí starosta p. Vogel.
5. Nabídnout objekt č.p. 30 do zpravodaje a provést výběrové řízení na využití této budovy.

V Haňovicích dne 26.8.2004
Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová

starosta obce: A.Vogel

Jaromír Damovský
Aleš Voříšek

místostarosta: V.Přidal
místostarosta: Ing.D.Číhal

