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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.3/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
3.5.2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Ladislav Šana, Jaromír Damovský a Pavel Grossmann
4. Ověřovatele zápisu ve složení: Miloslav Špunda a Vlastimil Přidal
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Hospodaření obce Haňovice k 31.3.2011 bez výhrad.
7. Rozpočtový výhled obce na roky 2012 – 2014.
8. Návrh smlouvy, která bude uzavřena mezi Obcí Haňovice a Městem Litovel. Dle této smlouvy
budou příslušné orgány Města Litovel vykonávat namísto orgánů Obce Haňovice v jeho
správním obvodě přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu stanoveném orgánům obce
v § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů s tím, že Obec
Haňovice bude Městu Litovel hradit za každý projednaný přestupek (do 10 přestupků za rok)
částku 1.500,- Kč, za každý další projednaný přestupek (nad 10 přestupků za rok) částku 3.000,Kč a za každý zaevidovaný přestupek, který nebyl projednáván z důvodu odložení nebo
postoupení k projednání příslušnému orgánu částku 500,- Kč. V případě, že si projednání
přestupku vyžádá další náklady, ať už z důvodu přibrání znalce, vznesení požadavku na úhradu
svědečného, cestovních výloh, popřípadě vzniknou jiné výdaje spojené s projednáváním
přestupku, Obec Haňovice se zavazují Městu Litovel uhradit tyto náklady ve skutečné výši, a to
na základě faktury, ve které budou náklady přesně specifikovány a doloženy. Smlouva je
uzavírána na dobu určitou, a to ode dne právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého
kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy do 31. 3. 2015.
9. Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2010 bez výhrad.
10. Projednaný návrh Změny č.4 Územního plánu obce Haňovice.
11. Návrh Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi
Obcí Haňovice a Miloslavem Špundou. Dle tohoto dodatku bude M.Špundovi pronajata další
část pavilonu hospodářské části budovy ZŠ a MŠ Haňovice. Jedná se o sklad (bývalá kotelna) o
ploše 47,4 m2 a sklad (bývalá uhlárna) o ploše 35,4 m2, s tím že nájemné bude činit 300,-Kč/m2 a
rok.
12. Zrušení příspěvku pro autobusovou dopravu ve dnech pracovního klidu na lince 890773 LitovelLuká-Konice.
13. Pronájem předsálí, popř. sálu KD a prostor před KD na benefiční akci konanou dne 18.6.2011.
Za pronájem předsálí, popř. sálu KD bude bezplatný nájem. Uhrazeny budou provozní náklady.

2

14. Pronájem kulturního domu za účelem konání taneční zábavy dne 14.5.2011.Pořadatelem je
Tomáš Grepl, Radošovec.
15. Zhotovení vrat do dvora v Restauraci u Kolmanů firmou Kubíček Radek, Litovel, ul.Severní.
16. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na nákup a opravu vozíku za dopravní automobil pro
potřeby JSDH obce Haňovice.
17. Spolufinancování obce při nákup a opravě vozíku za dopravní automobil pro potřeby JSDH obce
Haňovice a to minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
18. Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Haňovice. Dle této
smlouvy Olomoucký kraj poskytne Obci Haňovice příspěvek ve výši 15.000,- Kč na nákup a
opravu vozíku za dopravní automobil.
19. Firmu Mgr.Ladislav Werkman , sochař-restaurátor na restaurování pískovcového kříže v
Haňovicích, místní části Kluzov.
20. Návrh smlouvy mezi obcí Haňovice a firmou Mgr.Ladislav Werkman , sochař-restaurátor na
restaurování pískovcového kříže v Haňovicích, místní části Kluzov.
21. Rozpočtová opatření za měsíc 5/2011 obce Haňovice.
II. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Opatření obecné povahyč.1/2011 Změna č.4 Územního plánu obce Haňovice.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
2. Nabídku Českomoravské stavební spořitelny na stavební spoření pro obce.
3. Nabídku Pražské plynárenské na odběr zemního plynu.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o proběhnutém jednání o přístupových cestách v části obce Kerkesl a ZŠ a
MŠ Haňovice.
2. Informaci o výsledku finanční kontroly na OÚ.
3. Informaci o výsledku finanční kontroly v ZŠ a MŠ Haňovice.
4. Informaci k umístění závory na účelové komunikaci na Dolním Konci.
5. Informaci stavebního výboru o plánované opravě hasičské zbrojnice.
6. Informaci o dotacích z POV Olomouckého kraje. Obec nezískala dotaci na akci Oprava a
zpevnění opěrné stěny pod ZŠ a MŠ Haňovice.
7. Usnesení z dnešní schůze.
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IV.Zastupitelstvo pověřilo:
1. Starostu obce uzavřít smlouvu, která bude uzavřena mezi Obcí Haňovice a Městem Litovel. Dle
této smlouvy budou příslušné orgány Města Litovel vykonávat namísto orgánů Obce Haňovice
v jeho správním obvodě přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu stanoveném
orgánům obce v § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
2. Starostu obce uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor, která bude
uzavřena mezi Obcí Haňovice a Miloslavem Špundou. Dle tohoto dodatku bude M.Špundovi
pronajata další část pavilonu hospodářské části budovy ZŠ a MŠ Haňovice. Jedná se o sklad
(bývalá kotelna) o ploše 47,4 m2 a sklad (bývalá uhlárna) o ploše 35,4 m2, s tím že nájemné bude
činit 300,-Kč/m2 a rok.
3. Starostu obce uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Haňovice a Olomouckým
krajem. Dle této smlouvy Olomoucký kraj poskytne Obci Haňovice příspěvek ve výši 15.000,Kč na nákup a opravu vozíku za dopravní automobil.
4. Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Haňovice a firmou Kubíček Radek na výrobu
vrat do dvora v Restauraci u Kolmanů.
5. Starostu obce uzavřít smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou Mgr.Ladislav Werkman , sochařrestaurátor na restaurování pískovcového kříže v Haňovicích, místní části Kluzov.

V. Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce svolat pracovní poradu zastupitelstva, na kterou bude přizván zástupce firmy
VISSO, která projektovala most přes potok loučka a zástupce Lesů ČR, kteří vlastní potok
Loučka.
2. Starostovi obce zaslat firmě Veolia Transport Morava a.s. informaci o zrušení příspěvku pro
autobusovou dopravu ve dnech pracovního klidu na lince 890773 Litovel-Luká-Konice.
3. Starostovi obce zajistit alespoň 3 cenové nabídky na výměnu vrat oken a dveří do hasičské
zbrojnice.
4. Starostovi obce společně se stavebním výborem zajistit opravu překopů na Dolním Konci a na
místní komunikaci vedoucí k ZŠ a MŠ Haňovice.
5. Starostovi obce společně se stavebním výborem zajistit výrobu a výměnu nových vrat a servis
vzduchotechniky na domu č.30 – Restaurace u Kolmanů.
Haňovicích dne 3.5.2011
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Ing. Ladislav Šana

_______________

Jaromír Damovský

_______________

Pavel Grossmann

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

