USNESENÍ
č.6/2002
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 21. 6. 2002 v 19,10 hodin 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, p.Hynková a p.Ing. Číhal.
3. Ověřovatele zápisu p.Damovského a p.Voříška.
4. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Haňovice za rok 2001.
5. Prodej STL rozvodů a přípojek plynu v obci Haňovice v částce 1,650.000,- Kč.
6. Pověřuje starostu obce Arnošta Vogela, jako odpovědnou osobu k jednání a podpisu smlouvy o prodeji
STL rozvodů a přípojek plynu v obci Haňovice.
7. Ručení za kontokorentní úvěr u ČS budoucími rozpočtovými příjmy obce.
8. Vyplacení odměn OZ dle zák. ve výši jedné poloviny měsíční odměny za I. pololetí roku 2002.
9. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo neschválilo:
1. Pronájem pozemku par. č. 283 p. Krylovi, bytem Haňovice č.4 na parkování aut.
2. Položení obrubníků na vlastní náklady kolem travnaté plochy před domem č.p. 66.
. Prochásky

III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Informace ohledně ukončení výstavby dešťové kanalizace a komunikace.
2. Informace ohledně kolaudace OÚ dne 14.6.2002.

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
l. Vyřízení snížení kapacity sálu KD a dodání potřebných dokladů na odbor výstavby v Litovli - zajistí p. Přidal.
2. Odeslat odpověď ohledně žádosti o pronájem pozemku par. č. 283 - zajistí starosta.
3. Odeslat odpověď ohledně žádosti položení obrubníků kolem pozemku par. č. 283 před. domem 66 zajistí p. Přidalová.
4. Podepsat smlouvu za obec Haňovice o zřízení kontokorentního účtu s ČS - pověřen starosta p. Vogel.
5. Podepsat smlouvu o půjčce z Mikroregionu Litovel - pověřen starosta obce p. Vogel
6. Panu Přidalovi a p. Damovskému vypracovat různé varianty a cenové nabídky na výměnu oken a dveří a
malování v KD.
7. Vyplatit polovinu měsíční odměny OZ za I. pololetí r. 2002, až bude dostatek finančních prostředků na
běžném účtě.

V Haňovicích dne 21. 6. 2002
Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová
Květoslava Hynková
Ing. David Číhal

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

