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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.2/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
25.3.2014 v 17,05 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. 17,18 a 19.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Miloslav Procháska a členy Jaromír Damovský a Pavel
Grossmann.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Ladislav Šana a Vlastimil Přidal.
5. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 1/2014 ze dne 5.2.2014.
6. Obec Haňovice v územní působnosti MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s.
schvaluje zařazení svého správního území do působnosti MAS Moravská cesta (Litovelsko –
Pomoraví), o. s. na období 2014–2020.
7. Dodatek č.4 smlouvy o dílo číslo: 2009004S,SML/09/42 mezi obcí Haňovice, městem Litovel a
firmou VODIS Olomouc s.r.o.
8. Příspěvek na oslavu 100.výročí trati Litovel – Senice na Hané ve výši 10.000,-Kč.
9. Příspěvek městu Litovel na opravu cyklotrasy na pozemku p.č. 262 k.ú. Nasobůrky ve výši max.
90.000,-Kč včetně DPH.
10. Rozpočet ZŠ a MŠ Haňovice. Příspěvek obce na činnost je 590.000,-Kč. V případě, že budou
náklady na energie vyšší nebo nižší, bude o tento rozdíl rozpočet upraven.
11. Počet zaměstnanců na VPP v roce 2014:
leden – březen
duben – listopad
prosinec

max. 1 zaměstnanec na VPP
max. 4 zaměstnanci na VPP
max. 1 zaměstnanec na VPP

12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IP-12-8014894/VB3, Haňovice, Kluzov, Kolavík- příp. do 50m, NNk mezi obcí
Haňovice a ČEZ Distribuce, a.s.
13. Návrh rozpočtu obce Haňovice na rok 2014 doplněný o výdaje dle zápisu.
14. Výroční zprávu o podávání informací za rok 2013.
15. Bezplatný pronájem sálu KD na výroční schůzi ZD Haňovice.
16. Nákup zahradního nábytku do Restaurace u Kolmanů za částku 70.000,- Kč. Nábytek bude
Restauraci u Kolmanů pronajat.
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17. Sponzorský dar pro Klub Automobilistů a Motocyklistů Olomouc ve výši 2.000,- Kč.

II. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. na období 2014–2020 na svém správním území.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce – v případě, že obec Haňovice získá dotaci z POV Olomouckého kraje na projekt
„Oprava komunikace k bytovkám a škole“ starosta obce osloví alespoň 3 firmy s žádostí o
vyhotovení cenové nabídky.
2. Kontrolní výbor stanoví podmínky pronájmu zahradního nábytku v Restauraci u Kolmanů. Starý
nábytek bude umístěn ke KD a bude se užívat na kulturní akce.

Haňovicích dne 28.1.2014
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

_______________

Ing. Ladislav Šana

_______________

Miloslav Procháska

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

