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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
9.10.2012 v 18,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněn o body č. 8 – 11.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Miloslav Špunda a členy Jaromír Damovský a Miloslav
Procháska.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Ing.Ladislav Šana a Vlastimil Přidal.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu
6. Uhradit zálohovou fakturu ve výši 300.000,-Kč na opravu lávky L1.
7. Vyměnit desky pod novou krytinou na hasičské zbrojnici z jižní i severní strany.
8. Hospodaření obce k 30.9.2012 bez výhrad.
9. Zaměření a vytýčení pozemků na částech pozemků par.č. 189/1, 200/1 a 202/3, vše v k.ú.
Haňovice. Po zaměření vzniknou dva nové pozemky pro výstavbu RD.
10. Vyhotovení ocenění dvou nově vzniklých pozemků na parcelách č. 189/1, 200/1 a 202/3, vše
v k.ú. Haňovice.
11. Rozpočtové změny 10/2012.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Umístění reklamy obce v publikaci Města a obce Olomoucký kraj.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Vyjádření dopravního inspektorátu k výjezdu z Kouta.
3. Informaci o přípravě smlouvy mezi obcí Haňovice a Městem Litovel na ukládání
velkoobjemného a nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře v Litovli, Cholinská ulice.
4. Informaci o kontrole České školní inspekce v ZŠ a MŠ Haňovice.
5. Informaci o kontrole Finančního výboru v ZŠ a MŠ Haňovice.
6. Informaci o kontrole Finančního výboru na Obecním úřadě v Haňovicích.
7. Informaci o připravovaných investicích v roce 2013.
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8. Přípravu návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9. Informaci o projednání a neschválení žádosti o finanční příspěvek pro o.s. Jasněnka a Hospic na
Svatém Kopečku.
10. Výboru pro kulturu a školství o pronájmu KD na akce konané v roce 2012 a ½ roku 2013. Jedná
se o pronájem na akce:
27.10.2012 – M.Krajc – taneční zábava skupina MOTORS
19.1.2013 – Myslivecký ples – hraje skupina HAPPY END
26.1.2013 – ples SDH – hraje skupina MOTORS
16.2.2013 – Fotbalový ples – spíš nebude
2.3.2013 – P.Grossmann – taneční zábava
23.3.2013 – SDH taneční zábava skupina MOTORS
31.3.2013 – TJ taneční zábava – Velikonoční
6.4.2013 – Haňovští – Haňovský košt
13.4.2013 – P.Grossmann – taneční zábava
11. Dotazy občanů obce
12. Usnesení z dnešní schůze.
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu zastupovat obec při výběru firmy na zajištění odvozu komunálního odpadu.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi a místostarostovi jednat s firmou C.B. s.r.o. a trvat na vyhotovení mostku L1 přes
potok Loučka dle projektu.
2. Starostovi zajistit realizaci projektu „Obnova hasičské zbrojnice v Haňovicích“.
3. Starostovi zajistit vyměření dvou nových pozemků, vytýčení pozemků a zajištění cenového
odhadu na stávajících pozemcích parcelách č. 189/1, 200/1 a 202/3, vše v k.ú. Haňovice.
4. Finančnímu výboru při následné kontrole požadovat po ředitelce ZŠ a MŠ Haňovice vyjádření
vzniklé finanční ztráty v účetnictví za rok 2011 ve výši – 191 tis. Kč.

Haňovicích dne 9.10.2012
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Špunda

_______________

Miloslav Procháska

_______________

Jaromír Damovský

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

