USNESENÍ
č.7 /2004
ze zasedání zastupitelstva obce Haňovice dne 14.12.2004 v 18,05 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. Smékalová, členové p.Ing. Číhal a p. Voříšek.
3. Ověřovatele zápisu p. Damovský a p. Mück
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozpočtové provizorium na rok 2005.
6. Rozpočtové změny 11/2004 a 12/2004 dle zápisu obce Haňovice.
7. Změnu územního plánu v západní části katastru obce Haňovice, pozemky v této části budou určeny pro
výstavbu rodinných domků.
8. Příspěvek na územně analytické podklady v částce 30,- Kč na jednoho občana.
9. Žádost ředitelky ZŠ o převedení nevyčerpané částky 100.000 na opravu střechy do rozpočtu pro rok 2005.
10. Vyhlášku č.4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11. Návrh kolektivní smlouvy mezi obcí a ZO OSSOO.
12. Návrh smluv na prodej pozemků par. č. 128/2 a128/3 za cenu 30,- Kč 1m 2.
13. Od 1.1.2005 cenu za pronájem obecních pozemků na částku 1,50 Kč/ za l m 2.
14. Odměny výborům a komisím pro letošní rok.
15. Odměny zastupitelstvu od 1.1.2005.
16. Pronájem KD na kulturní akce dle zápisu.
17. Finanční příspěvek při narození dítěte i pro rok 2004 ve výši 1.000,- Kč.
18. Dar do tomboly na ples Mikroregionu ve výši 600,- Kč.
19. Pronájem sálu KD od 1.1.2005 ve výši 6.500,- Kč , pronájem sálu KD pro plesy 3.500,- Kč.
20. Příspěvek na občerstvení na setkání důchodců na OÚ ve výši 1.000,- Kč.
21. Usnesení z dnešní schůze.

II.Obecní zastupitelstvo zrušilo:
l. Obecní vyhlášku č. 1/2001 o znaku a praporu obce Haňovice a jejich užívání.
2. Obecní vyhlášku č.2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy .

III.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách v ZŠ Haňovice.
2. Zprávu předsedy rady školy o závadách při kontrole bezpečnosti práce v ZŠ Haňovice .

IV. Obecní zastupitelstvo deleguje:
l. Pana Arnošta Vogela k zastupování obce Haňovice na jednáních na VHS Čerlinka pro rok 2005 .

V. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Arnošta Vogela k sepsání kupních smluv na prodej pozemků par. č. 128/2 a 128/3.
2. Pana Arnošta Vogela k sepsání nájemních smluv na pozemky par.č. 189/1 a 200/1.
3. Podepsat kolektivní smlouvu mezi obcí a ZO OSSOO.

VI. Obecní zastupitelstvo ukládá:

1. Svolat v měsíci lednu pracovní schůzku k vypracování rozpočtu – zajistí p. Vogel .
2. Poslat změnu výše odměn OZ na Obec Lutín – zajistí p. Přidalová.
3. Provést rozpočtové změny na měsíc 12/2004 – zajistí p. Přidalová.
4. Poslat odpovědi ohledně pronájmu sálu KD na kulturní akce – zajistí p. Přidalová.
5. Předat příspěvek na narození dítěte – zajistí p. Přidalová a p. Smékalová.
6. Zajistit setkání s důchodci na OÚ – zajistí p. Voříšková a p. Smékalová.
7. Vyplacení odměn pro komise – zajistí p. Přidalová.
8. Poslat požadavek na ÚP na pracovníka na VPP – zajistí p. Vogel.

V Haňovicích dne 14.12.2004
Za návrhovou komisi:

starosta obce: A.Vogel

Jarmila Smékalová
Ing. David Číhal .
Aleš Voříšek

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

