U S N E S E N Í č.8/2002
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 30.8.2002 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.Přidal a p.Voříšek a p. Damovský
3. Ověřovatele zápisu p.Hynková a p.Smékalová
4. Zrušení organizačních složek obce Základní škola Haňovice, Mateřská škola Haňovice a Školní
jídelna Haňovice ke dni 31.12.2002
5. Vyřazení Mateřské školy Haňovice ze sítě mateřských škol od 1.1.2003
6. Vyřazení Základní školy Haňovice ze sítě základních škol od 1.1.2003
7. Zřízení příspěvkové organizace Základní škola Haňovice, okres Olomouc, příspěvková

organizace, se součástmi Mateřská škola a Školní jídelna, která přebírá s účinností od 1.1.2003
veškerá práva a povinnosti organizačních složek obce uvedených v bodě 4. Tohoto usnesení.
8. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Haňovice, okres Olomouc, příspěvková

organizace
9. Pronájem KD na kulturní akci dne 2.11.2002 SDH Haňovice
10. Podání žádostí na odkup parcel č. 26, 25/1 části parcely 3/1 k. ú. Haňovice
11. Usnesení z dnešní schůze.

II.Obecní zastupitelstvo neschválilo:
l. Pronájem sálu KD p. Obšelovi z Litovle na konání kulturních akcí podzim - zima 2002

IV. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Zákon č. 284/2002 o státní správě a samosprávě ve školství

V.Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Odeslat návrhy na odprodej pozemků ZD Doubrava Haňovice a Pozemkovému úřadu
-zajistí starosta
2. Zajistit veškeré podklady pro přechod organ. složek obce ZŠ,MŠ a ŠJ na PO Základní škola

Haňovice - zajistí starosta
3. Jmenovat ředitelem příspěvkové organizace „Základní škola Haňovice, okres Olomouc,

příspěvková organizace“ dnem 1.1.2003 p. Jiřího Němečka - zajistí starosta.

4. Požádat Krajský úřad OK ref. školství o odvolání ředitelky Mateřské školy Haňovice k

31.12.2002 - zajistí starosta.
5. Odeslat odpověď ohledně žádosti pronájmu KD na kulturní akce p. Obšelovi - zajistí Přidalová.
6. Poděkovat hasičům za pomoc při povodni na Kluzově dne 1.8.2002 - starosta p. Vogel.
7. Připravit rozpočtové změny na úpravu cesty na Kluzově a a výstavbu chodníků při vjezdu do obce
na příští schůzi OZ - připraví p. Přidalová a p.Vogel.
8. Zúčastnit se místního šetření dne 5.9. u rod. domu p. Kolavika na Kluzově č.p.22 - zajistí p.
Damovský

V Haňovicích dne 30.8.2002

Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal

.......................

Aleš Voříšek

......................

Jaromír Damovský

......................

............................
starosta obce A. Vogel
............................
místostarosta V. Přidal

