USNESENÍ
č.2/2003
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 28.3.2003 v 18.10 hodin v zasedací místnosti na
Obecním úřadě.

I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
l. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce.
2. 2. Návrhovou komisi ve složení: p. Přidal a p.Ing. Číhal a p.Smékalová .
3. Ověřovatele zápisu p.Mück a p.Damovský.
4. Zastupitelstvo Obce Haňovice schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem
Litovel a Obcí Haňovice, a na základě které budou orány Města Litovel příslušné vykonávat namísto orgánů
Obce Haňovice v jejím správním obvodu, přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu stanoveném
orgánům každé obce v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů s tím, že Obec
Haňovice bude Městu Litovel hradit za každý projednaný přestupek částku 500,--Kč. Tato smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2007. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
5. Rozpočtové změny na I. čtvrtletí roku 2003.
6. Přihlášení obce za člena Spolku pro obnovu venkova.
7. Stanovisko obce Haňovice k projednání návrhu ÚP.
8. Nájemní smlouvu s ZD o pronájmu areálu na parcele č.26 včetně údržby zídky a ostatních podmínek.
9. Výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2002.
10. Daň z příjmu za výherní automaty věnovat na opravu skluzavky v dětském koutku u KD.
11. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo neschválilo:
1. Smlouvu o poskytování kopírování autorských práv za úplatu.

III. Obecní zastupitelstvo ustanovuje:
1. Pracovní skupinu pro pořízení ÚP ve složení: p. Vogel, p. Přidal a p. Ing. Číhal.
2. Pracovní skupinu pro svěcení praporu a znaku obce ve složení: p. Vogel, p. Smékalová a p.Ing. Číhal.

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Pracovní skupině pro pořízení ÚP zúčastnit se projednání zadání územního plánu dne 1.4.2003 - zajistí p.
Vogel.
2. Pracovní skupině pro svěcení objednat zhotovení praporu a znaku a upomínkové předměty Firmě
Miloslav Špunda Myslechovice - zajistí p. Vogel.
3. Provést volbu členů do rady školy - zajistí p. Číhal do konce měsíce dubna.
4. Vyřídit věcná břemena na kanalizaci při vjezdu do obce - zajistí p. Vogel.
5. Odeslat potvrzené smlouvy na Město Litovel - zajistí p. Vogel.
6. Poslat přihlášku do Spolku pro obnovu venkova - zajistí p. Vogel.
7. Prověřit stav komunikace u Špundových a Kusých - zajistí p. Vogel.

V Haňovicích dne 28.3.2003
Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal
Ing. David Číhal
Jarmila Smékalová

