USNESENÍ
č.2/2001
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 27.4.2001 v 18,10 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu.

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.Damovský.
3. Ověřovatele zápisu p.Ing. Číhala a p. Přidala.
4. Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.3.2001.
5. Uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy " o podmínkách prodeje 200 ks akcií společnosti Česká
spořitelna, a.s. ISIN CZ 0008023736 (dále jen "akcie") ve společnosti Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP : 0090003195, (dále jen "kupující"), při zaplacení
minimální kupní ceny ve výši 122,- Kč za jednu akcii.
6. Registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu obce ve Středisku
cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a.s., se sídlem
Karlovo náměstí 24, Praha l, 110 00, IČ 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751.
7. Uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu
po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a.s., o změně
podmínek převoditelnosti akcií.
8. Převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.
9. Obecní vyhlášku č. 1/2001 o znaku a praporu obce Haňovice a jejich užívání.
10. Vybudování dětského koutku vedle KD..
11. Zhotovení mříží na tělocvičně ZŠ.
12. Opravu omítky na kapli, kterou provede firma Mikmek Luká.
13. Usnesení z dnešní schůze.

II.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a.s.
2. Informace starosty ohledně schůzky ohledně prodeje mlýna par.č. 101.

III.Obecní zastupitelstvo deleguje:
1. Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a.s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí
smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a.s., na které bude schvalována změna
stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
l. Vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a.s., k zastupování na valné
hromadě dle bodu III. tohoto usnesení.
2. Zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů.
3. Kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií.

V Haňovicích dne 27.4.2001
Za návrhovou komisi:

Jarmila Smékalová .
Květoslava Hynková
Jaromír Damovský
Ověřovatelé usnesení:

Ing. David Číhal
Vlastimil Přidal

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

