1

OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.9/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
17.12.2013 v 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněný o bod č. 5 a bod č.19. a v
různém.
2. Zapisovatelka Božena Přidalová.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Pavel Grossmann a členy Jaromír Damovský a Ing. David
Číhal.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Miloslav Procháska a Ing. Ladislav Šana.
5. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.8/2013 dle zápisu.
6. Smlouvu o vypořádání vzájemných nároků souvisejících s vybudování kotelny mezi ZD
Haňovice a obcí Haňovice.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Haňovice a ZD Haňovice na vedení teplovodního
řádu ZD Haňovice do kulturního domu Haňovice č.p. 62 přes pozemky p.č. 287/1 a 3/4, vše
v k.ú. Haňovice za cenu 3.000,-Kč. včetně DPH.
8. Smlouvu o výpůjčce č. 998/2013 mezi obcí Haňovice a ZŠ a MŠ Haňovice, příspěvková
organizace, kterou se ruší smlouva o výpůjčce ze dne 31.12.2002 a všechny její dodatky. Dle
smlouvy obec dá do výpůjčky budovy školy č.p. 24 s pozemkem parc.č. 158 - zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 1.204 m2 a zahrada parc.č. 103/6 - ostatní plochy, o výměře 5750 m2.
9. Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor s firmou Miloslav Špunda.
10. V souladu s článkem VII. Smlouvy o výpůjčce č. 998/2013 pronájem nevyhovujících prostor
v ZŠ a MŠ Haňovice panu Miloslavovi Špundovi. Jedná se o:
-

chodbu o ploše 42,48 m2,
schodišťový prostor o ploše 9,57 m2,
místnost pro příjem materiálu o ploše 6,14 m2,
WC o ploše 1,65 m2, chodbička o ploše 1,35 m2,
WC + umývárna o ploše 2,84 m2,
dílnu č. 1 o ploše 18,24 m2,
dílnu č. 2 o ploše 32,71 m2,
sklad o ploše 8,90 m2,
dílnu č. 3 o ploše 37,88 m2,
chodbu o ploše 9,31 m2,
dílnu č. 4 o ploše 19,99 m2,
sklad (bývalá kotelna) o ploše 47,4 m2,
sklad (bývalá uhlárna) o ploše 35,4 m2.

11. Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 10120180-009 mezi ARRIVA MORAVA
a.s. a obcí Haňovice.
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12. Rozpočtové provizorium na 1.třetinu roku 2014.
13. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Haňovice za školní rok 2012/2013.
14. Příspěvek ve výši 20,- Kč na občany na rok 2014 pro MAS Moravskou cestu, o.s.
15. Příspěvek ve výši 25,- Kč na občany na rok 2014 pro Mikroregion Litovelsko.
16. Podat žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje na Opravu komunikace k bytovkám a škole.
17. Rozpočtové změny 13/2013.
18. Trvalé sídlo pro Haňovští, o.s. a SDH Haňovice na budově kulturního domu Haňovice 62.
19. Vnitřní předpis 1/2014 o pronájmu kulturního domu.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci Kontrolního výboru o kontrole na obci Haňovice a obecním úřadě.
3. Informace o přípravě rozpočtu a investic v roce 2014.
4. Informaci o pronájmu kulturního domu na rok 2014.
5. Usnesení z dnešní schůze.
III. Zastupitelstvo obce jmenuje:
1. Výběrovou komisi ve složení – předseda – Vlastimil Přidal, členové – Pavel Grossmann a Ing.
David Číhal pro vyhodnocení nabídek na akci „Oprava komunikace k bytovkám a škole“.

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce Arnošta Vogela k zastupování obce Haňovice v MAS Moravská cesta o.s.
2. Starostu obce provést do konce roku 2013 nezbytné rozpočtové změny obce Haňovice.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Místostarostovi zajistit projekt na prodloužení ing. sítí v části Dolní Konec.
2. Zajistit cenovou kalkulaci na akci „Oprava komunikace k bytovkám a škole“ a oslovení alespoň
tří firem.

Haňovicích dne 29.10.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Procháska

_______________

Jaromír Damovský

_______________

___________________
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místostarosta obce
Vlastimil Přidal
Miloslav Špunda

_______________

