USNESENÍ
č.6/2003
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 26.12.2002 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. Návrhovou komisi ve složení: p Číhal, p. Smékalová a p.Mück.
3. Ověřovatele zápisu p.Přidal a p.Damovský.
4. Rozpočtové změny 25/2003 – 29/2003 dle zápisu.
5. Vyhlášku č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. Vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích.
7. Mimořádné odměny za II. pololetí r. 2003 ve výši poloviny měsíční odměny a odměny komisím dle zápisu.
8. Dodatek ke smlouvě o pronájmu vodovodní řádu platného od 1.1.2004 .
9. Starostu obce p. A. Vogela jako statutárního zástupce na jednání VHS Čerlinka pro rok 2004.
10. Příspěvek na dresy pro oddíl házené při ZŠ Haňovice ve výši 2.000,- Kč.
11. Příspěvek na ples Mikroregionu – dar do tomboly ve výši 500,- Kč.
12. Pronájem KD v Haňovicích na plesy dle zápisu.
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 ustavujícím zasedání Mikroregionu Litovelsko.

III. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Provést rozpočtové změny do rozpočtu a předat na KÚ – zajistí p. Přidalová.
2. Vyvěsit vyhlášku č. 1/2003 a 2/2003 na úřední desce - zajistí p. Přidalová.
3. Podepsat dodatek ke smlouvě o pronájmu vodovodního řádu. – zajistí starosta.
4. Vyplatit odměny do výplaty za měsíc listopad – zajistí p. Přidalová.
5. Provést výběrové řízení na pronájem domu č.p. 30 na pohostinství do konce měsíce dubna – zajistí p.
Číhal, p. Přidal a p. Voříšek.
6. Provést inventury majetku do konce roku 2003 – zajistí p. Přidalová a inventur. komise.

V Haňovicích dne 26.11.2003
Za návrhovou komisi:
Ing. David Číhal
Jarmila Smékalová
Jan Mück

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

