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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
z 1. zasedání zastupitelstva obce Haňovice v roce 2011 konaného dne
7.2.2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navrţen starostou obce.
2. Zapisovatelku Boţenu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve sloţení: Jaromír Damovský, Jaroslav Kubica a Miloslav
Špunda.
4. Ověřovatele zápisu ve sloţení: Pavel Grossmann a Ing.David Číhal.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Haňovice a ČEZ Distribuce, a.s.
na vedení energetického zařízení přes pozemek p.č. 315, k.ú. Haňovice.
7. Investiční akci “Litovel kompostárna“ za těchto podmínek: obec Haňovice bude
mít moţnost zdarma vyváţet zeleň na tuto kompostárnu (jedná se cca o 10
kontejnerů/rok), jednotlivé kroky přípravy a stavby budou projednány s obcí
Haňovice.
8. Změnu v projektové dokumentaci „Terénní úpravy Nasobůrky“ – rozšíření škály
odpadů dle zápisu.
9. Podání ţádosti o dotaci z MMR – podpora obnovy a rozvoje venkova na
Restaurování pískovcového kříţe na Kluzově.
10. Podání ţádosti o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje v roce
2011 na „Opravu a zpevnění opěrné stěny pod ZŠ a MŠ Haňovice“.
11. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení mezi obcí Haňovice a SMP Net, s.r.o. č.
1311000049/147814.
12. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi obcí
Haňovice a SMP Net, s.r.o. pro uloţení plynárenského zařízení.
13. Poskytování veřejné sluţby.
14. Příspěvek ve výši 1500,- Kč pro Spolek pro obnovu venkova ČR.
15. Vedení odvodňovací drenáţe přes pozemek p.č. 110 a napojení odvodňovací
drenáţe do vodního náhonu na pozemku p.č. 346/1 a 346/3, vše v k.ú
Haňovice.
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16. Smlouvu mezi obcí Haňovice a Ing. Ladislavem Šanou na uloţení plynovodní a
vodovodní přípojky pro výstavby rodinného domu na pozemku p.č.289/4, k.ú.
Haňovice.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Příspěvek na provoz Domova svatého Josefa.
2. Příspěvek na provoz stacionáře Jasněnka pro rok 2011.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci o probíhající aktualizaci dokumentu POV obce Haňovice.
2. Informaci o výběru pracovníka na veřejně prospěšné práce.
3. Ţádost o prořezání stromů na pozemku p.č. 100/17 a 345.
4. Informaci o probíhajících pracech na projektu „Kanalizace Litovel – Myslechovice
a Haňovice“.
5. Informaci o probíhající přípravě rozpočtu na rok 2011 a rozpočtovém výhledu na
roky 2012 – 2014.
6. Usnesení z dnešní schůze.

IV.Zastupitelstvo pověřilo:
1. Starostu obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Haňovice a
ČEZ Distribuce, a.s. na vedení energetického zařízení přes pozemek p.č. 315,
k.ú. Haňovice.
2. Starostu obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a
součinnosti při realizace plynárenského zařízení mezi obcí Haňovice a SMP Net,
s.r.o. č. 1311000049/147814.
3. Starostu obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
mezi obcí Haňovice a SMP Net, s.r.o. pro uloţení plynárenského zařízení.
4. Starostu obce uzavřít smlouvu mezi obcí Haňovice a Ing. Ladislavem Šanou na
uloţení plynovodní a vodovodní přípojky pro výstavby rodinného domu na
pozemku p.č.289/4, k.ú. Haňovice.
V. Zastupitelstvo ukládá:
1. Výboru pro ţivotní prostředí provést místní šetření na pozemcích p.č. 100/17 a
345 za účelem prořezávky stromů na těchto pozemcích.
2. Podat ţádost o dotaci z MMR – podpora obnovy a rozvoje venkova na
Restaurování pískovcového kříţe na Kluzově – zajistí starosta obce.
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3. Podat ţádost o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje v roce
2011 na rekonstrukci a zpevnění opěrné stěny pod budovou a parkovištěm ZŠ a
MŠ Haňovice – zajistí starosta obce.
4. Zaslat příspěvek ve výši 1500,-Kč SPOV ČR – zajistí úřednice OÚ B.Přidalová.
5. Finančnímu výboru do příštího zastupitelstva připravit návrh rozpočtu na rok
2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014.
Haňovicích dne 7.2.2011
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaroslav Kubica

_______________

Jaromír Damovský

_______________

Miloslav Špunda

_______________

__________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

