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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.7/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
12.12.2011 v 17,35 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: : předseda Jaromír Damovský a členy Jaroslav Kubica a Pavel
Grossmann.
4. Ověřovatele zápisu ve sloţení: : Vlastimil Přidal a Miloslav Špunda.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011,o místním poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
7. Ţádost o udělení licence veřejné linkové vnitrostátní osobní dopravy na lince 890780 Litovel –
Luká, Javoříčko – Luká, 890784 Litovel – Slatinice, 890776 – Litovel – Bohuslavice – Konice,
890773 – Litovel – Luká – Konice.
8. Rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí roku 2012.
9. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Haňovice za školní rok 2009/2010.
10. Vnitřní směrnici č.5/2011 – Inventarizace majetku a závazků.
11. Vnitřní směrnici č.6/2011, která stanovuje pravidla pronajímání kulturního domu.
12. Vnitřní směrnici č.: 7/2011, odpisový plán.
13. Příspěvek ve výši 15,- Kč na občany na rok 2012 pro MAS Moravskou cestu, o.s.
14. Příspěvek ve výši 25,- Kč na občany na rok 2012 pro Mikroregion Litovelsko.
15. Na rok 2012 tři pracovní místa – úřednice obecního úřadu, správce kulturního domu a od
1.1.2012 do 31.12.2012 jedno místo VPP. Dále max. 6 prac. míst na Veřejnou sluţbu a to od
1.3.2012 do 31.12.2012. OPP neomezeně.
16. Podat ţádosti o dotace na:
-

opravu 2 mostků přes potok Loučka – podat ţádost z POV z Olomouckého kraje,

-

dětského hřiště za Restaurací u Kolmanů – podat ţádost z POV z MMR

-

nákup el. centrály pro JSDH obce Haňovice – podat ţádost z Olomouckého kraje.

17. Pronájem kulturního domu na akce:
-

17.3.2012 – taneční zábava P.Grossmann

-

21.4.2012 – pronájem předsálí

-

26.5.2012 – taneční zábava M. Krajc

18. Rozpočtová opatření za měsíc 12/2011 obce Haňovice a zároveň pověřuje starostu obce provést
nezbytné rozpočtové změny do konce roku 2011.
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II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci o probíhajícím vyhotovení projektu na opravu mostků přes potok Loučka.
3. Informaci o podání ţádosti o uzavření smlouvy mezi obcí Haňovice a Úřadem práce na
poskytování Veřejné sluţby.
4. Informace o cenové nabídce na výstavbu dětského hřiště u Restaurace u Kolmanů.
5. Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2012.
6. Informaci výboru pro kulturu a školství o neposkytnutí příspěvku organizacím Jasněnka, Linka
bezpečí a Hospici na Svatém Kopečku.
7. Informaci kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice za ½ roku 2012.
8. Informaci o vyhotovení projektu firmou ČEZ Distribuce na vybudování el. vedení pro 16 RD na
Dolním Konci.
9. Informaci o instalaci světla na zastávce u ZD a opravě světla u kaple.
10. Informaci o kácení stromů za RD u Doláků.
11. Usnesení z dnešní schůze.
III. Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi a místostarostovi oslavit alespoň 3 firmy na vyhotovení nabídky na vyhotovení
projektu na „Opravu komunikace a zpevnění krajnice vozovky vedoucí k ZŠ a MŠ Haňovice“.
2. Starostovi svolat pracovní poradu, na které bude projednán další postup pro řešení opravy
mostků přes potok Loučka.
3. Starostovi zajistit návrh smlouvy o podmínkách připojení obce na teplovod do KD.
4. Ředitelce ZŠ a MŠ Haňovice předloţit finančnímu výboru odstraněné chyby do konce roku 2011.
5. Stavebnímu výboru vybrat a oslovit stavební firmu s ţádostí o předloţení cenové nabídky pro
vyhotovení cenové nabídky na výstavbu ing. sítí pro výstavbu 16 RD na Dolním Konci.
6. Starostovi svolat pracovní schůzku za domem pana Doláka k prošetření ţádosti o skácení stromů.
Haňovicích dne 12.12.2011
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Pavel Grossmann

_______________

Jaroslav Kubica

_______________

Jaromír Damovský

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

