USNESENÍ
č. 5/2003
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 3.10.2003 v 18,45 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.Smékalová a p Číhal a p.Damovský.
3. Ověřovatele zápisu p.Voříšek a p.Mück.
4. Rozbor hospodaření k 30.9.2003 obce Haňovice.
5. Rozpočtové změny 15/2003 – 24/2003 dle zápisu.
6. Příspěvek na Kluzovské hody ve výši 5.000,- Kč.
7. Místní poplatky pro novou vyhlášku platnou od 1.1.2004.
8. Odkup parcel č. 128/1 a 128/2 od pana Milana Pospíšila Haňovice –Kluzov 2.
9. Odkup části zahrady na p.č. 101 k.ú. Haňovice od pana Martina Šperlicha a Zdenka Šperlicha.
10. Prezentaci obce v připravované publikaci – vydává Agrární obzor.
11. Členy povodňového plánu.
12. Čištění potoka Loučky.
13. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Zprávu o ÚP obce Haňovice.
2. Zprávu o stavebním povolení VO.
3. Zprávu o řadě ZŠ.
4. Zprávu o finanční kontrole v ZŠ.

III. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Davida Číhala, p. Vlastimila Přidala a p. Aleše Voříška k sestavení výběrového řízení pro pronájem
domu č.p. 30 na pohostinství.
2. Starostu obce k odkoupení pozemků par.č. 128/1 128/2 k.ú. Haňovice.
3. Starostu obce k odkoupení části pozemků par.č. 101 k.ú. Haňovice.
4. Jmenované inventurní komise k provedení inventur ke konci roku 2003.

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
l. Provést rozpočtové změny do rozpočtu v měsíci říjnu – zajistí p. Přidalová.
2. Provést výběrové řízení na pronájem domu č.p.30 na pohostinství, do konce měsíce dubna – zajistí p.
Číhal, p. Přidal a p. Voříšek.
3. Zaslat vyhlášku o místních poplatcích k posouzení na KÚ – zajistí p. Vogel.
4. Zahájit práce na odkupu pozemků par.č. 128/1 128/2 – zajistí p. Vogel.
5. Zajistit odkoupení části zahrady p.č. 101 k.ú. Haňovice – zajistí p. Vogel.
5. Provést inventury majetku obce do konce roku 2003 – zajistí p. Přidalová a inventur. komise.
6. Dokončit povodňový plán – zajistí starosta.
7. Vypracovat dodatek obecní vyhlášky o komunálních odpadech do konce roku – zajistí starosta.

V Haňovicích dne 3.10.2003
Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová
Ing. David Číhal
Jaromír Damovský

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

