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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.5/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
30.8.2011 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. David Číhal, Miloslav Špunda a Miloslav Procháska.
4. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing.Ladislav Šana a Pavel Grossmann.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Hospodaření obce Haňovice k 30.6.2011 bez připomínek.
7. Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Charitu Šternberk, středisko
Litovel.
8. Rozpočtová opatření za měsíc 8/2011 obce Haňovice.
9. Sazebník, který stanovuje výše náhrad za zřízení věcných břemen.
10. 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 mezi Obcí
Haňovice, SMP Net, s.r.o. a investorem Ing. Ladislavem Šanou. Úhrada za zřízení věcného
břemene bude stanovena dle sazebníku, , který stanovuje výše náhrad za zřízení věcných břemen.
11. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Mezi obcí Haňovice a
ČEZ Distribuce a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční
soustavy, konkrétně kabelové vedení NN, přípojkové a rozpojovací skříně. Úhrada za zřízení
věcného břemene bude stanovena dle sazebníku, který stanovuje výše náhrad za zřízení věcných
břemen.
12. Pronájem KD DPS středisko Bílsko za účelem uskutečnění plesu zdravotně postižených za cenu
režijních nákladů.
13. Poznávací cestu do Olomouckého archivu a arcidiecézního paláce a výběr částky 70,- Kč od
účastníků zájezdu.
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II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Pronájem KD panu Jiřímu Hexmanovi ze Slatinek dne 12.11.2011 za účelem pořádání taneční
zábavy.
2. 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. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 30.6.2011 bez připomínek.
3. Aktualizaci POV obce Haňovice č.4.
4. Informaci starosty a místostarosty o probíhajících přípravách pro vypracování projektu na
zpevnění krajnice a rozšíření komunikace vedoucí k ZŠ a MŠ Haňovice.
5. Strategický plán obce Haňovice na období r.2011-2014.
6. Informaci o cenové nabídce na umístění slunečních kolektorů na budovu ZŠ a MŠ Haňovice pro
ohřev vody.
7. Informaci starosty o ukončení nájmu v Restauraci u Kolmanů.
8. Informaci starosty a místostarosty o probíhajícím průzkumu studní na Dolním Konci.
9. Informaci o stížnosti na zvýšený provoz nákladních aut na Kluzově.
10. Usnesení z dnešní schůze.
IV.Zastupitelstvo pověřilo:
1. Starostu uzavřít návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Charitu Šternberk,
středisko Litovel.
2. 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
přípojek mezi Obcí Haňovice, SMP Net, s.r.o. a investorem Ing. Ladislavem Šanou.
3. Starostu obce uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Mezi
obcí Haňovice a ČEZ Distribuce a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy, konkrétně kabelové vedení NN, přípojkové a rozpojovací
skříně.

3

V. Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce provést připomínkování a opravu aktualizace POV obce Haňovice č.4.
2. Starostovi obce zajistit konkrétní cenovou nabídku na umístění slunečních kolektorů na budovu
ZŠ a MŠ Haňovice pro ohřev vody.
3. Starostovi zajistit poznávací cestu do Olomouckého archivu a arcidiecézního paláce a projednat
s ředitelkou ZŠ a MŠ Haňovice termín akce „Rozsvěcování stromečku“ před KD v Haňovicích.
4. Starostovi jednat s firmou Kubíček a vyhotovit nabídku na výrobu vrat do zbrojnice a vyhotovení
nabídky na zhotovení střížek nad vraty a dveřmi zbrojnice.
5. Starostovi a místostarostovi zjistit na stavebním úřadě, zda by bylo možno vybudovat v těchto
místech jednotnou kanalizaci a tím by došlo k úspoře nákladů.
6. Starostovi a místostarostu jednat s firmou Mikmek ohledně zhotovení dvou kusů větracích
šachet a oprav omítek.
Haňovicích dne 30.8.2011
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Ing. David Číhal

_______________

Miloslav Špunda

_______________

Miloslav Procháska

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

