USNESENÍ
č.2/2002
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 14. 2. 2002 v 19,10 hodin na Obecním úřadě.

I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve složení: p.Voříšek a p.Přidal a p. Ing.Číhal.
3. Ověřovatele zápisu p.Hynkovou a p.Smékalovou.
4. Rozbor hospodaření za rok 2001.
5. Rozpočet na rok 2002.
6. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2001.
7. Úlevu od poplatku za odpad dle článku č.2 písmene b) vyhlášky č. 3/01 jsou osvobozeny všechny fyzické
osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a úlevu občanům žijícím delší čas v zahraničí.
8. Provozování internetu v knihovně do konce měsíci dubna zdarma.
9. Odpočet visaček z r.2001 od poplatku za rok 2002 - jedná se o poslední série barva fialová.
10. Investiční záměr firmy STAR s.r.o. v bývalé STS Haňovice.
11. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo zamítlo:
1. Žádost p. Novotného Kluzov č.12 o prodej obecního pozemku par.č. 289/4.
2. Žádost p. Obšila o pronájem KD na kulturní akce jaro 2002.

III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace ohledně chystané schůzky s Krajským úřadem ohledně „Rekonstrukce silnice III.tř. 3732 při
vjezdu do obce.
2. Informace o chystaném jednání s městem Litovel dne 21.1.2002.
3. Informace ohledně stěhování knihovny v obci.

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Napsat dopis ohledně zamítnutému prodeji pozemku p. Novotnému - zajistí starosta.
2. Udělat místní šetření ohledně povolení kácení olší a lip za bytovkami - zajistí starosta p. Vogel.
3. Napsat dopis p. Obšilovi ohledně zamítnutému pronájmu sálu KD - zajistí p. Přidalová.
4. Starostovi sestavit krizový štáb obce Haňovice do konce měsíce února.
5. Napsat vyjádření obce k podnikatelskému záměru firmě STAR s.r.o. - zajistí starosta.
6. Zveřejnit ve skříňce OÚ zprávu o podávání informací za rok 2001 - zajistí p. Přidalová.

IV. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu p. A. Vogela a místostarostu p. V. Přidala k jednání kolem prodeje plynofikace obce.

V Haňovicích dne 14.2.2002
Za návrhovou komisi:

.......................................
starosta obce:

Aleš Voříšek
Vlastimil Přidal
Ing. David Číhal

.......................................
místostarosta:

