USNESENÍ
č.7/2001
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 7.12.2001 v 18,10 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. Damovský, p. Ing.Číhal a p.Smékalová.
3. Ověřovatele zápisu p.Voříška a p. Přidala.
4. Přísedícího pro Okresní soud Olomouc p. Marii Rajtárovou, bytem Haňovice 110.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce včetně systému
nakládání se stavebním odpadem.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 obce Haňovice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů včetně přílohy.
7. Zástupce za obec Haňovice na jedníní VHS Čerlinka p. Arnošta Vogela.
8. Rozpočtové změny 11-15/2001.
9. Odpis nevymahatelných pohledávek za r.1995-1999 v celkové částce 2.650,- Kč dle zápisu.
10. Odprodej pozemku manželům Jiřímu a Naděždě Dostálovým, bytem Bystřička-Přehrada 90 par.č. 345
k.ú. Haňovice 16 m2 za odhadní cenu.
11. Zapůjčení sálu KD zima - jaro 2002 jak je uvedeno v zápise.
12. Nájemné za sál v KD v Haňovicích na plesy ve výši 3.000,- Kč.
13.Zhotovení plynového topení na OÚ a v knihovně dle cenové nabídky v měsíci lednu.
14.Přispět na zakoupení cen do tomboly na ples KRPŠ ve výši 1.000,-Kč.
15. Usnesení z dnešní schůze.

II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Jmenování inventurních komisí.
2. Informace o zřízení internetu pro knihovnu.

III. Obecní zastupitelstvo zamítlo:
1. Žádost Hospicu sv. Kopeček o příspěvek na výstavbu domu stáří.

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Zhotovit fotografii p. Vavrdu na pomník padlých - zajistí starosta.
2. Udělat místní šetření ohledně povolení kácení olší a lip za bytovkami - zajistí starosta p. Vogel.
3. Odepsat všem zájemcům o pronájem KD na kulturní akce zima - jaro 2002 - zajistí p. Přidalová.
4. Odepsat manželům Dostálovým ohledně prodeje pozemku par.č. 345 - zajistí p. Vogel.
5. Provést odpis pohledávek z r. 1995 - 1999 v účetnictví - provede p. Přidalová.
6. Provést rozpočtové změny 11-15/2001 v rozpočtu - provede p. Přidalová.
7. Poslat na Okresní soud Olomouc dopis ohledně schválení přísedícího - zajistí p. Přidalová.

V Haňovicích dne 7.12.2001
Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský.
Ing. David Číhal
Jarmila Smékalová

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

