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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.2/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného
dne 8.3.2011 v 17,00 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 a Miloslav Špunda.
4. Ověřovatele zápisu ve sloţení: Pavel Grossmann a Jaroslav Kubica.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Hospodaření obce Haňovice k 31.12.2010 bez výhrad.
7. Dodatek č.3 ke smlouvě mezi obcí Haňovice a Veolia Transport Moravia a.s. o
závazku veřejné sluţby č. 1012018 – 09 uzavřené dne 16.2.2009.
8. Příspěvky pro TJ Doubrava Haňovice, MS Doubrava Haňovice, SDH Haňovice a
Haňovští,o.s. dle zápisu.
9. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 31.12.2010.
10. Převedení přebytku z hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2010 ve výši
11.547,30 Kč do Rezervního fondu ZŠ a MŠ Haňovice.
11. Rozpočet ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2011.
12. Rozpočet obce Haňovice na rok 2011.
13. Vnitřní organizační předpis č.1/2011 pro zadávání veřejných zakázek obce
Haňovice.
14. Pořízení nových vrat do dvora u domu č. 30 - Restaurace u Kolmanů.
15. Vnitřní organizační předpis č.2/2011 pro poskytování příspěvků na činnost
nadací, neziskových spolků a organizací.
16. Výroční zprávu obce Haňovice za rok 2010 o poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Příspěvek pro Restauraci u Kolmanů na opravu a zateplení zahrádky.
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2. Příspěvek na provoz pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí
v ČR.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace o přípravě rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2014.
2. Informace o přípravě 5.změny ÚP obce Haňovice.
3. Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2010 v k.ú.
obce Haňovice.
4. Informaci starosty o programu plánované oslavy 880. let od 1. zmínky o obci.
5. Informaci o přípravě Haňovského zpravodaje.
6. Informaci o umístění závory pro omezení provozu aut na Dolním Konci.
7. Informaci o prořezávce stromů v areálu kolem rybníka na pozemku p.č. 345 k.ú.
Haňovice.
8. Ţádost SDH Haňovice o opravu hasičské zbrojnice.
9. Informaci starosty o vybraném pracovníkovi na VPP.
10. Informaci o nutnosti opravy překopů na Dolním Konci a na místní komunikaci vedoucí
k ZŠ a MŠ Haňovice.
11. Usnesení z dnešní schůze.

IV.Zastupitelstvo pověřilo:
1. Starostu obce uzavřít Dodatek č.3 ke smlouvě mezi obcí Haňovice a Veolia
Transport Morava a.s. o závazku veřejné sluţby č. 1012018 – 09 uzavřené dne
16.2.2009.
V. Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce seznámit obyvatele obce s plánovaným omezením
autobusových spojů v dny pracovního klidu na lince Litovel – Luká – Konice.
2. Starostu obce schvalovat rozpočtové změny v rámci paragrafů.
3. Starostovi obce a finančnímu výboru dopracovat rozpočtový výhled na roky 2012
– 2014.
4. Starostovi obce svolat informativní schůzku s občany ohledně připravované 5.
změny ÚP obce Haňovice a se záměrem výstavby přístupové komunikace k ZŠ
a MŠ Haňovice a bytovkám č. 111 a 112.
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5. Starostovi obce společně se stavebním výborem zajistit výrobu a výměnu nových
vrat a servis vzduchotechniky na domu č.30 – Restaurace u Kolmanů.
6. Starostovi obce zajistit prořezávku stromů v areálu kolem rybníka na pozemku
p.č. 345 k.ú. Haňovice.
7. Stavební výboru vyvolat jednání s výborem SDH Haňovice a stanovit
harmonogram prací při opravě zbrojnice.
8. Starostovi obce společně se stavebním výborem zajistit opravu překopů na
Dolním Konci a na místní komunikaci vedoucí k ZŠ a MŠ Haňovice.

Haňovicích dne 8.3.2011
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

_______________

Miloslav Špunda

_______________

__________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

