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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2010 konaného
dne 27.l.2010 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. David Číhal, Jaromír Damovský a Alois Přidal.
3. Ověřovatele zápisu ve složení Jarmila Smékalová a Jiří Přikryl.
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Věcné břemeno na vybudování veřejného osvětlení a kanalizace na pozemku p.č. 100/9 –
k.ú. Haňovice, mezi Obcí Haňovice a Zuzanou Perrone Calábkovou.
6. Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Haňovice za školní rok 2008/2009.
7. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 31.12.2009.
8. Převedení přebytku v hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice ve výši 75.119,53 Kč do
Rezervního fondu ZŠ a MŠ Haňovice.
9. Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obce Haňovice v roce 2010 na nákup 5-ti
zásahových přileb.
10. Spolufinancování nákupu 5-ti zásahových přileb pro JSDHO Haňovice ve výši 50%
z celkové ceny.
11. Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Haňovice a ZŠ a MŠ Haňovice.
12. Zřízení nového pracovního místa od 1.4.2010 do 31.12.2010 na funkci správce kulturního
domu.
13. Zřízení nového pracovního místa od 1.4.2010 do 30.11.2010 na VPP.
14. Zřízení nového pracovního místa od 1.7.2010 do 30.11.2010 na VPP.
15. Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Haňovice a Ladou Koutnou
na pronájem nebytových prostor v KD.
16. Předfinancování projektu Tělovýchovné Jednoty Doubrava – Kvalitní hřiště pro aktivní
fotbalisty v Haňovicích ve výši 530.000,-Kč.
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Obcí Haňovice a TJ Doubrava Haňovice.
18. Plán kontrol na rok 2010.
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19. Vystoupení obce Haňovice ze Sdružení obcí střední Moravy
20. Vyhotovení projektu na veřejné osvětlení v části Kluzov na pozemku 307/1 a na pozemku
p.č.100/9.
21. Příspěvek ve výši 1.000,-Kč na turnaj v malé kopané „Memoriál Libora Vyhnálka“
pořádaný dne 26.6.2010.
22. Členský příspěvek pro Spolek pro obnovu venkova ve výši 1.500,- Kč.
23. Vyhotovení ještě jednoho vzorku pitné vody ze studny na Dolním Konci.
24. Směnu části pozemku 289/4, 344/5 a 345 ve vlastnictví obce Haňovice za část pozemku
p.č.100/3 ve vlastnictví Z. a M. Šperlicha, vše v k.ú. Haňovice.
25. Nákup dataprojektoru.
26. Dohodu o spolufinancování oprav a investičních akcí v Restauraci u Kolmanů.
27. Pořízení změny č.4 Územního plánu obce Haňovice.
28. Výroční zprávu za rok 2009 Obce Haňovice o poskytování informací.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2009.
2. Vyhodnocení hlukové studie v zastavovacím území na Dolním Konci.
3. Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2010.
4. Plán kulturních a spol. akcí v obci Haňovice v roce 2010.
5. Informaci o vyhodnocení vzorků pitné vody ve studni na pozemku p.č. 288/1 a 83/2 –
k.ú. Haňovice.
6. Usnesení z dnešní schůze.

III. Zastupitelsvo obce neschválilo:
1. Pronájem kulturního domu panu O. Otavovi na konání taneční zábavy.
IV. Zastupitelsvo obce pověřilo:
1. Starostu p. Arnošta Vogla k dalšímu jednání ohledně výstavby rodinných domů na
Dolním Konci.
2. Místostarostu p. Vl. Přidala zajistit vyhotovení projektové dokumentace a stavebního
povolení na výstavbu veřejného osvětlení za mlýnem a na Kluzově.
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V.Zastupitelstvo ukládá:
1. Odeslat žádost na Krajský úřad Olom. Kraje na nákup 5-ti zásahových přileb pro JSDH
Haňovice – zajistí p. Vogel
2. Odeslat dopis ohledně vystoupení obce Haňovice ze Sdružení obcí střední Moravy
- zajistí p. Vogel
3. Svolat finanční komisi a vypracovat návrh rozpočtu a zveřejnit na úředních deskách –
zajistí p. Přidalová a p. Vogel
4. Odeslat odpověď ohledně pronájmu sálu na kulturní akci p. Otavovi – zajistí p. Přidalová
5. Odeslat odpověď ohledně schváleného příspěvku pro TJ na turnaj v malé kopané – zajistí
p. Přidalová
6. Podat žádost na ÚP Olomouc o pracovníky na VPP – zajistí p. Vogel
7. Zveřejnit podrobný Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.12.2009 včetně komentáře
na úřední desce – zajistí p. Přidalová a p. Vogel
8. Odeslat odpověď na převedení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ do Rezervního fondu –
zajistí p. Vogel
9. Odeslat odpověď p. Šperlichovi ohledně směnné smlouvy – zajistí p.Vogel
10. Odeslat a nechat potvrdit dodatek č. 2 nájemní smlouvy nebytových prostor v KD s p.
Koutnou – zajistí p. Přidalová
11. Odeslat odpověď p. Zuzaně Perrone Calábkové ohledně věcného břemene – zajistí p.
Vogel
12. Odeslat a nechat potvrdit Dodatek č. 3 o výpůjčce mezi Obcí Haňovice a ZŠ a MŠ
Haňovice – zajistí p. Vogel
13. Odeslat a nechat potvrdit dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Obcí Haňovice a TJ
Doubrava Haňovice – zajistí p. Vogel
Haňovicích dne 27.1.2010
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Ing. David Číhal
Jaromír Damovský

.........................
.........................

..................................
místostarosta V.Přidal
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Alois Přidal

..........................

