U S N E S E N Í č.10/2002
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 15.11.2002 v 18,10 hodin v zasedací místnosti 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, p.Smékalová a p. Damovský
3. Ověřovatele zápisu p.Voříška a p. Ing. Číhala

4. Vytvoření výborů a komisí OZ dle zápisu
5. Odměny členů OZ a předsedů výborů na měsíc listopad a prosinec 2002 a na rok 2003 dle zápisu

6. Pořízení územního plánu obce Haňovice
7. Zpracovatele „Návrhu územního plánu obce Haňovice“ p. Ing. Arch. Vandu Ciznerovou
8. Smlouvu o dílo na zhotovení „Návrhu územního plánu obce Haňovice“ dle zápisu.
9. Návrh smlouvy Dopravních staveb - projekce na vyhotovení projektu VO obce Haňovice
10. Usnesení z dnešní schůze.

II.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Informace ohledně přípravy a stavby veřejného osvětlení obce

III.Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Podepsat smlouvu o dílo na Zhotovení „Návrhu územního plánu obce Haňovice“ s p. Ing. Arch.
Vandou Ciznerovou - zajistí starosta
2. Poslat rozpis odměn OZ měsíc listopad- prosinec 2002 a na rok 2003 - zajistí Přidalová

3. Pověřuje starostu v dalším jednání ohledně územního plánu obce s ing. Arch. Ciznerovou
4. Zajistit souhlas ohledně kácení stromů za bytovkami s vlastníkem pozemku - zajistí Ing. Číhal
5. Projednat s Městem Olomouc nebo městem Litovlí projednávání přestupků obce Haňovice - zajistí

p. Přidal
6. Převést místní knihovnu pod obec - zajistí p. Přidal
7. Provést inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2002 na OÚ, MŠ,ZŠ,ŠJ a hasiči dle zápisu.
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8. Zajistit věcná břemena na kanalizaci s SÚS Olomouc a se Zemědělskou vodohospodářskou
správou
- zajistí starosta
9. Dokončit převod školy na příspěvkovou organizaci - zajistí starosta
10.Zjistit potřeby ZŠ na opravy a údržbu na rok 2003 - zajistí p. Číhal

V Haňovicích dne 15.11.2002

Za návrhovou komisi:
Vlastimil Přidal

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

Jarmila Smékalová

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

Jaromír Damovský

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

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

