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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.6/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
26.10.2011 v 18,00 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: Pavel Grossmann a členy Miloslava Špundu a Miloslava
Prochásku.
4. Ověřovatele zápisu ve sloţení: Jaromír Damovský a Ing. David Číhal.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Hospodaření obce Haňovice k 30.9.2011 bez připomínek.
7. Aktualizaci POV obce Haňovice č.4.
8. Vydat rozhodnutí na umístění dopravní značky zákazu vjezdu na pozemku paní Zuzany Perrony
Calábkové.
9. Ţádost o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Veolia
Transport Morava a.s. Jedná se o linku č linku 890739 – Loučka – Cholina – Litovel.
10. Smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou VISSO s.r.o. na vyhotovení projektu pro opravu mostků
přes potok Loučka. Cena za vyhotovení projektu činí 73.080,-Kč.
11. Pronájem kulturního domu na jaro 2012 dle zápisu.
12. Rozpočtová opatření za měsíc 10/2011 obce Haňovice.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Uspořádat sbírku pouţitého ošacení.
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. Informaci starosty o moţnostech podat ţádosti o dotace v roce 2012.
4. Informaci starosty o probíhajících pracích na vyhotovení studie opravy cesty ke škole.
5. Informaci starosty o potřebě regulovat obecně závaznou vyhláškou daně z nemovitosti a vydat
novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad.
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6. Informaci starosty o Výkonu trestu OPP pana Gaţy ze Sobáčova.
7. Informaci zastupitele Ing. Davida Číhala o proběhlém jednání na odstranění staveb domů č. 20 a
27 v části Kluzov.
8. Informaci zastupitele Ing. Davida Číhala o nevhodném chování mládeţe v okolí ZŠ a MŠ.
9. Usnesení z dnešní schůze.
IV.Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Starostu oslovit alespoň 2 firmy na vyhotovení cenových nabídek na dětské hřiště na Kolmanově
zahradě.
2. Starostu obce uzavřít smlouvu s firmou VISSO s.r.o. na vyhotovení projektu pro opravu mostků
přes potok Loučka. Cena za vyhotovení projektu činí 73.080,-Kč
V. Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi připravit novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad. Výše
poplatku za TKO bude činit 470,- Kč na občana.
2. Výboru pro ţivotní prostředí provést místní šetření na pozemku p.č.289/4 (za domem č.1) za
účelem prověření bezpečnosti stavu vzrostlých stromů.
3. Úřednici OÚ upozornit rodiče v rozhlase na nevhodné chování dětí kolem ZŠ a MŠ.
4. Starostovi jednat se ZD Haňovice o moţnosti napojit na osvětlení z areálu ZD jeden stoţár se
světlem na autobusové zastávce u ZD.
Haňovicích dne 26.10.2011
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Pavel Grossmann

_______________

Miloslav Špunda

_______________

Miloslav Procháska

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

