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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.6/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
12.12.2012 v 17,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněn o bod č. 8.
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. David Číhal a Jaroslav Kubica.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu
6. Revokaci usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva č.5/2012 - Uhradit zálohovou fakturu ve
výši 300.000,-Kč na opravu lávky L1.
7. Vrátit zálohovou fakturu na opravu lávky L1 firmě CB s.r.o. s tím, že opravné práce nebyly
zahájeny a dále vyčkat na vyjádření dodavatele o způsobu řešení opravy.
8. Návrh smlouvy mezi obcí Haňovice a Pojišťovnou Generali na pojištění obecního majetku.
9. Ponechat rozhlasovou ústřednu a zajistit servis pomocí Technických služeb Města Litovel.
10. Na rok 2013 tři pracovní místa – úřednice obecního úřadu na dobu neurčitou, správce kulturního
domu na dobu neurčitou a od 1.1.2013 do 31.12.2013 jedno místo VPP. Dále max. 6 prac. míst
na Veřejnou službu a to od 1.1.2013 do 31.12.2013. OPP neomezeně.
11. Podat výpověď smlouvy s firmou.A.S.A. odpady Litovel a následně znova jednat s firmou
.A.S.A. odpady Litovel, firmou Unimed Medlov a TS Olomouc na odvoz komunálních odpadů.
12. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13. Rozpočtové změny 12/2012.
14. Rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí roku 2013.
15. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Haňovice za školní rok 2011/2012.
16. Příspěvek ve výši 15,- Kč na občany na rok 2013 pro MAS Moravskou cestu, o.s.
17. Příspěvek ve výši 25,- Kč na občany na rok 2013 pro Mikroregion Litovelsko.
18. Záměr prodeje vodovodu v obci Haňovice. Jedná se o 303 m PVC DN 80 a 2385 m PVC DN 100
Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. za cenu 1.500.000,- Kč.
19. Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012018-09 mezi Veolia Transport Morava
a.s. a obcí Haňovice.
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20. Pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu dětského hřiště v Haňovicích.
21. Ceny za pronájem zasedací místnosti a předsálí KD, stolů a židlí od 1.1.2013:
 pronájem za zasedací místnost – 500,- Kč pronájem, plyn dle skutečnosti, ubrusy 15,Kč/kus, ostatní provozní náklady 150,-Kč.
 Pronájem předsálí KD – 800,-Kč pronájem, plyn dle skutečnosti, ubrusy 15,-Kč/kus,
ostatní provozní náklady 250,-Kč.
 Pronájem stolů 15,- Kč/1 ks a židlí 5,- Kč/1 ks
22. Pronájem kulturního domu na jaro 2013 pro max. 5 tanečních zábav.
23. Navýšení příspěvku z výtěžku z loterií pro TJ Doubrava Haňovice ve výši 7.000,-Kč.
24. Navýšení rozpočtu z výtěžku z loterií pro SDH Haňovice ve výši 2.667,-Kč.
25. Inventurní komisi ve složení: předseda Přidal Vl. členové Damovský Jaromír a Špunda Miloslav.

II. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Cenovou přílohu .A.S.A. odpady Litovel ke smlouvě na odvoz a likvidaci odpadů na rok 2013

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci o přípravě smlouvy mezi obcí Haňovice a Městem Litovel na ukládání
velkoobjemného a nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře v Litovli, Cholinská ulice.
3. Podmínky prodeje pozemku p.č. 189/1,200/1 a 200/20, vše v k.ú. Haňovice – cena za 1m2 je
doporučena na 450,-Kč. obec zajistí ing. sítě (veř. osv., kanalizaci na odvodnění komunikace,
oprava komunikace, plyn, voda), stavitel zajistí odvodnění pozemků zavsakováním, odpadní
vody svedeny do žumpy nebo čističky a zavsakování, popř. vytláčeny do kanalizace v
komunikaci. Obec zajistí vybudování ing.sítí po prodeji alespoň jednoho pozemku. Pro prodej je
stanovena obálková metoda. Na každý pozemek bude vybrána záloha ve výši 50.000,-Kč, která
bude vrácena po kolaudaci, nejpozději za 5 let. Pokud nebude zkolaudována stavba do 5 let od
prodeje pozemku, záloha propadne obci Haňovice.
4. Informaci o připravovaných investicích v roce 2013.
5. Dotazy občanů obce.
6. Usnesení z dnešní schůze.
V. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce provést do konce roku 2012 nezbytné rozpočtové změny obce Haňovice.
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VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu výboru stanovit podrobnosti k vyhlášení prodeje pozemků p.č. 189/1, 200/1 a
200/20.
2. Starostovi zajistit cenovou kalkulaci na výstavbu ing. sítí pro pozemky p.č. 189/1, 200/1 a
200/20.
3. Starostovi zveřejnit záměr prodeje vodovodu Haňovice
4. Starostovi jednat s předsedou ZD Haňovice o finančních podmínkách a výstavbě teplovodu do
kulturního domu
5. Zjistit cenovou nabídku na zateplení stropu KD a zateplení budovy ZŠ a MŠ Haňovice.

Haňovicích dne 12.12.2012
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Špunda

_______________

Miloslav Procháska

_______________

Jaromír Damovský

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

