USNESENÍ
č.1/2003
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 13. 2. 2002 v 18.00 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. Číhal a p. Damovský a p.Smékalová.
3. Ověřovatele zápisu p.Mück a p. Voříšek.
4. Rozbor hospodaření obce Haňovice za rok 2002.
5. Rozpočet obce Haňovice na rok 2003.
6. Zřízení školské rady.
7. Náplně práce výborů.
8. Veřejnou vyhlášku o projednání zadání územního plánu obce Haňovice.
9. Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb a smlouvy o nákupu a zpracování knihovních
dokumentů na rok 2003.
10. Příspěvek na plyn pro provozovnu kadeřnictví za rok 2002 ve výši 2.000,- Kč.
11. Smlouvu o pronájmu pozemku par.č.26 se ZD Haňovice.
12. Nákup 2 ks pinponkových stolů do KD.
13. Počet obecních dělníků pro rok 2003.

II .Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Rozpočtový výhled na roky 2003-2006.

III. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Přidala vyřídit stavební povolení na rekonstrukci VO.
2. Pana Mücka a p. Číhala prodejem dřeva za bytovkami.
3. Starostu p. Vogela nákupem objektu č.p. 30.
4. Pana Damovského výměnou jističe ve zbrojnici.
5. Pověřuje starostu k jednání k dodatku smlouvy o údržbě zídku při vjezdu s ZD.
6. Starostu p. Vogela uzavřením smlouvy s firmou "stavitel - Mikmek Jaroslav" na opravu vnější strany zídky
na p.č.26 k.ú. Haňovice.

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Zveřejnit veřejnou vyhlášku o zahájení projednání zadání územního plánu - zajistí Přidalová.
2. Odepsat na žádosti o pronájem KD na kulturní akce - zajistí Přidalová.
3. Provést volbu členů do rady školy - zajistí p. Číhal do konce měsíce března.
4. Vyřídit věcná břemena na kanalizaci při vjezdu do obce - zajistí p. Vogel.
5. Odeslat potvrzené smlouvy na Okresní knihovnu města Olomouce - zajistí Přidalová.
6. Vyhotovit a předat rozpočet obce na rok 2003 na Krajský úřad Olomouckého kraje - zajistí p. Přidalová a
p. Vogel.

V Haňovicích dne 13.2.2003
Za návrhovou komisi:
Ing. David Číhal
Jaromír Damovský
Jarmila Smékalová

