USNESENÍ
č. 4/2003
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 31.7.2003 v 19.10 hodin v zasedací místnosti na
Obecním úřadě.

I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
l. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve složení: p.Mück a p Přidal a p.Voříšek.
3. Ověřovatele zápisu p.Smékalovou a p.Damovského.
4. Vstup obce Haňovice do „Svazku obcí Mikroregionu Litovelsko“a schvaluje stanovy „ Svazku Mikroregionu
Litovelsko“.
5. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Haňovice za rok 2002.
6. Zadání návrhu Územního plánu s funkcí souborného stanoviska obce Haňovice.
7. Hospodaření obce Haňovice k 30.6.2003.
8. Limit pokladny od 1.7.2003.
9. Odpisový plán ZŠ Haňovice.
10. Dotaci na mzdy pro učitele na škol. rok 2003/2004.
11. Rozpočtové změny na měsíc červenec a srpen 2003 dle zápisu.
12. Dotaci na soutěž ml. žáků o pohár starosty ve výši 2.500,- Kč.
13. Taneční zábavy na podzim 2003 dle zápisu.
14. Přeúčtování faktur p. Skopala do investiční akce „Odvodnění kanalizace“.
15. Žádost Vodních sportů Litovel o konání soutěže přes obec Haňovice.
16. Zvýšení poplatku TKO na rok 2004 na částku 300,- Kč na občana a pro firmy na 1.000,- Kč.
17. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Povodňový plán obce Haňovice.
2. Hospodaření ZŠ Haňovice za I. pololetí r. 2003.

III. Obecní zastupitelstvo ukládá:
l. Provést rozpočtové změny do účetnictví za měsíc červenec a srpen a předat tyto změny KÚ Olomouc –
zajistí p. Přidalová.
2. Poslat odpovědi ohledně pronájmu KD na kulturní akce – zajistí p. Přidalová.
3. Poslat odpověd Vodním sportům Litovel – zajistí starosta.
4. Vyřídit věcná břemena na kanalizaci při vjezdu do obce - zajistí p. Vogel.
5. Provést kontrolu hospodaření v ZŠ Haňovice za I.pololetí roku 2003 do konce měsíce září - zajistí p.
Voříšek.
6. Nabídnout pokácené kmeny k prodeji - zajistí p. Vogel, p. Číhal.
7. Zaslat Zadání návrhu ÚP p. Ing. Arch. Ciznerové – zajistí starosta.
8. Dokončit povodňový plán – zajistí starosta.
9. Vypracovat dodatek obecní vyhlášky o komunálních odpadech do konce roku – zajistí starosta.

V Haňovicích dne 31.7.2003
Za návrhovou komisi:
Jan Mück
Vlastimil Přidal
Aleš Voříšek

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

