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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
29.6.2011 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, Miloslav Špunda a Jaromír Damovský.
4. Ověřovatele zápisu ve složení: Jaroslav Kubica a Miloslav Procháska.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Návrh smlouvy, která bude uzavřena mezi Obcí Haňovice a Olomouckým krajem na poskytnutí
příspěvku - Obnova pískovcového kříže v Haňovicích, místní části Kluzov. Dle této smlouvy
Olomoucký kraj poskytne na uvedenou akci příspěvek ve výši 25.370,-Kč.
7. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na projekt „Obnova pískovcového kříže v Haňovicích,
místní části Kluzov“.
8. Příspěvek na rybářské závody ve výši 1.500,- Kč.
9. Návrh smlouvy, která bude uzavřena mezi Obcí Haňovice a Zdeňkem a Martinem Šperlichem na
směnu pozemků p.č. 100/18 – travní porost o výměře 620 m2 a díl „b“ z pozemku p.č.51 –
zastavěná plocha o výměře 1 m2 jehož vlastníkem je Zdenek a Martin Šperlichovi za pozemky
p.č. 344/6 – vodní plocha o výměře 135 m2 , 345/4 – vodní plocha o výměře 83 m2 - a díl „b“
z pozemku p.č.289/4 – ostatní plocha o výměře 67 m2. Vše uvedeno v GP č. 271-36/2010 a 29156/2011.
10. Bezúplatné věcné břemeno ve prospěch obce Haňovice spočívající v právu přístupu za účelem
údržby a oprav a v provozování vodního náhonu zatěžující pozemek parc.č. 344/6 – vodní plocha
a 345/4 – vodní plocha, v katastrálním území Haňovice, obec Haňovice, okres Olomouc jehož
vlastníkem je Zdenek a Martin Šperlich.
11. Návrh smlouvy, která bude uzavřena mezi Obcí Haňovice a MS Doubrava Haňovice na půjčku
ve výši 250.000,-Kč ve prospěch MS Doubrava Haňovice . Půjčka je poskytnuta za účelem
předfinancování akce „V teple a pod střechou“, na kterou MS Doubrava Haňovice získala dotaci
ze SZIF prostřednictvím MAS Moravská cesta, o.s.
12. V ZŠ a MŠ Haňovice převedení částky 6.000,- z rezervního fondu a převedení částky 41.250,z položky oprava a údržba na nákup nových lehátek do MŠ.
13. Vyhotovení studie na rozšíření a zpevnění krajnic od RD u Grossmannů po výjezd k ZŠ a MŠ
Haňovice. Studii vypracuje firma VISSO Olomouc.
14. Během měsíce červenec a srpen nebude nově zřízeno pracovní místo na VPP. Práce budou
vykonávány brigádníky na dohodu o vykonané práci.
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15. Organizační řád č. 4/2011, který stanovuje pravidla pro příjem brigádníků na 2.pololetí roku
2011.
16. Opravu překopů místních komunikací a opravu kanálů dle zápisu.
17. Odvodnění východní stěny, restaurování vstupního portálu a vysprávku stěn v kapli sv. Cyrila a
|Metoděje.
18. Rozpočtová opatření za měsíc 6/2011 obce Haňovice.
19. Vnitřní organizační směrnici č. 3/2011 – o cestovní náhradách.
20. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
jejímž předmětem bude na dobu neurčitou úplatně zřízené věcné břemeno spočívající v právu
zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 298/4, p.č. 345 a p.č. 346/1, vše v k.ú Haňovice
plynárenské zařízení pro potřeby výstavby rodinných domů na pozemcích p.č 240/1, v k.ú.
Myslechovice a právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Úhrada za
zřízení věcného břemene bude ve výši 2.000,- Kč za každý pozemek.
21. Dodatek č.1 k vnitřnímu předpisu č. 3/2010 – o náhradách za hovorné.
22. Odpis nedoplatků poplatků TKO za rok 2008 – 2010 dle zápisu.
23. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pronájem sálu KD na finále dastcupu v elektronických šipkách.
24. Nákup 10 ks Hanáckého kalendáře.
25. Pronájem sálu kulturního domu kulturní a společenské akce dle zápisu.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Odkoupení pozemku p.č. 173/9 – orná půda, k.ú. Haňovice.
2. Vyhotovení studií na most přes potok Loučka.
3. Slevu na pronájem KD na finále dartscupu v elektronických šipkách ve výši 5.000,-Kč.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci o aktualizaci dokumentu Program rozvoje vesnice.
3. Informaci o stavu VPP na obci.
4. Informaci o cenových nabídkách na vrata, dveře a okno v hasičské zbrojnici.
5. Informaci starosty o průzkumu znečištění a analýze rizik lokality Litovel-Nasobůrky.
6. Informace z jednání VH VHS Čerlinka.
7. Informaci o výsledku kontroly Kontrolního výboru v ZŠ a MŠ Haňovice.
8. Informace o získaných dotacích v MAS Moravská cesta.
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9. Usnesení z dnešní schůze.
IV.Zastupitelstvo pověřilo:
1. Starostu obce uzavřít smlouvu, která bude uzavřena mezi Obcí Haňovice a Olomouckým krajem
na poskytnutí příspěvku - Obnova pískovcového kříže v Haňovicích, místní části Kluzov.
2. Starostu obce uzavřít smlouvu, která bude uzavřena mezi Obcí Haňovice a Zdeňkem a Martinem
Šperlichem na směnu pozemků p.č. 100/18 – travní porost o výměře 620 m2 a díl „b“ z pozemku
p.č.51 – zastavěná plocha o výměře 1 m2 jehož vlastníkem je Zdenek a Martin Šperlichovi za
pozemky p.č. 344/6 – vodní plocha o výměře 135 m2 , 345/4 – vodní plocha o výměře 83 m2 - a
díl „b“ z pozemku p.č.289/4 – ostatní plocha o výměře 67 m2. Vše uvedeno v GP č. 271-36/2010
a 291-56/2011.
3. Starostu obce uzavřít bezúplatné věcné břemeno ve prospěch obce Haňovice spočívající v právu
přístupu za účelem údržby a oprav a v provozování vodního náhonu zatěžující pozemek parc.č.
344/6 – vodní plocha a 345/4 – vodní plocha, v katastrálním území Haňovice, obec Haňovice,
okres Olomouc jehož vlastníkem je Zdenek a Martin Šperlich.
4. Starostu obce uzavřít smlouvu mezi Obcí Haňovice a MS Doubrava Haňovice na půjčku ve výši
250.000,-Kč ve prospěch MS Doubrava Haňovice . Půjčka je poskytnuta za účelem
předfinancování akce „V teple a pod střechou“, na kterou MS Doubrava Haňovice získala dotaci
ze SZIF prostřednictvím MAS Moravská cesta, o.s.
5. Starostu obce uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby, jejímž předmětem bude na dobu neurčitou úplatně zřízené věcné břemeno
spočívající v právu zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 298/4, p.č. 345 a p.č. 346/1, vše v k.ú
Haňovice plynárenské zařízení pro potřeby výstavby rodinných domů na pozemcích p.č 240/1,
v k.ú. Myslechovice a právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
V. Zastupitelstvo ukládá:
1. Stavebnímu výboru zajistit studii a oslovit alespoň 3 projektové firmy na vyhotovení projektu na
rozšíření komunikace. Starostu provést vytýčení pozemků a jednat s Lesy ČR o rozšíření
vozovky.
2. Starostovi obce zajistit ještě alespoň dvě cenové nabídky na dřevěná vrata do hasičské zbrojnice.
3. Výboru pro životní prostředí zajistit společně s firmou DEKONTA a.s. odběr potřebných vzorků
vody ze studní v Haňovicích za účelem zjištění přítomnosti chlorovaných uhlovodíků (především
chlorovaného methanu).
4. Starostovi obce zajistit informování občanů o možném výskytu chlorovaných uhlovodíků
(především chlorovaných methanů) ve studnách.
5. Stavebnímu výboru provést kontrolu a návrh oprav a nápravu odvětrávání ve vchodu do
kadeřnictví a přednožit se na příští schůzi.
6. Starostovi informovat Stavební úřad v Litovli o havarijním stavu budov č.p. 20 a 27 a požadovat
po majitelích odstranění stavby.
7. Starostovi informovat ředitellku ZŠ a MŠ o návrzích zastupitelů dle zápisu a doporučit svolat
Radu školy a provést kontrolu stavu budovy.

4

8. Starostovi zjistit informace o možném vybudování slunečních kolektorů na ohřev vody pro ZŠ a
MŠ Haňovice.
Haňovicích dne 29.6.2011
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Ing. Ladislav Šana

_______________

Jaromír Damovský

_______________

Pavel Grossmann

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

