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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2010 konaného
dne 12.5.2010 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. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Přikryl, Alois Přidal a Jarmila Smékalová.
3. Ověřovatele zápisu ve složení Vlastimil Přidal a Miloslav Špunda.
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2009 bez výhrad.
6. Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.3.2010 bez výhrad.
7. Rozpočtová opatření za měsíc 5/2010.
8. Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013.
9. Záměrem „ Terénní úpravy, ozelenění a uzavření skládky TKO Nasobůrky“.
10. Záměrem „ Terénní úpravy inertem, k.ú.Haňovice, p.č.176/6 a 176/9 v k.ú.
Haňovice“ za těchto podmínek: - jednotlivé kroky přípravy a stavby budou
projednány s obcí Haňovice, inert, jehož původcem je Obec Haňovice bude po
dobu terénních úprav ukládán na pozemek p.č. 176/9 zdarma, z uloženého
inertu, jehož původcem není obec Haňovice a Město Litovel požaduje obec
Haňovice poplatek za prašnost ve výši 10% z úložného min. 10,-Kč/1tuny.
11. Záměrem:“Litovel, komunitní kompostárna“ za těchto podmínek: - obec Haňovice
bude mít možnost zdarma vyvážet zeleň na tuto komunitní kompostárnu (jedná
se cca o 6 kontejnerů/1rok), jednotlivé kroky přípravy a stavby budou projednány
s obcí Haňovice.
12. Smlouvu mezi Obcí Haňovice a panem Zdenkem a Martinem Šperlichem na
směnu části pozemků p.č. 100/3 a p.č.51 o celkové výměře 625 m2 jehož
vlastníkem je Zdenek a Martin Šperlich za část pozemků p.č. 345 a p.č.289/4 o
celkové výměře 273 m2.
13. 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. 345/2 vodní plocha/nádrž umělá, v katastrálním území
Haňovice, obec Haňovice, okres Olomouc jehož vlastníkem je Zdenek a Martin
Šperlich.
14. Odkoupení části pozemku od Měta Litovel podél vodního náhonu p.č. 240/1 a
240/2 vše v k.ú. Myslechovice.
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15. Uspořádání humanitární sbírky šatstva.
16. Pronájem kulturního domu na taneční zábavy na 2. pololetí roku 2010 dle
zápisu.
17. Nákup polní kuchyně pro potřeby JPO SDH Haňovice.
18. Smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou VISSO s.r.o. na vyhotovení projektu
„Inženýrské sítě v Haňovicích na Dolním Konci – Zástavba RD.“
19. Příspěvek na provoz pečovatelské a ošetřovatelské služby v rodinách Charita
Šternberk ve výši 5.000,- Kč.
20. Příspěvek na provoz stacionáře Jasněnka ve výši 2.500,-Kč.
21. Pracovníka na VPP s nástupem od 15.6.2010.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o výsledku hospodaření VHS Čerlinka za rok 2009.
2. Informace o vyúčtování plynu a elektřiny na OÚ a v ZŠ a MŠ Haňovice.
3. Informaci o poplatku za třídění elektrozařízení od firmy ASEKOL za rok 2009.
4. Usnesení z dnešní schůze.

III. Zastupitelsvo obce pověřilo:
1. Starostu obce p. A. Vogela k jednání s městem Litovel ohledně odkupu pozemku
okolo vodního náhodu na Kluzově.
IV. Zastupitelstvo neschválilo:
1. Pronájem KD p. J.Hexmanovi ze Slatinek na konání taneční zábavy.
V.Zastupitelstvo ukládá:
1. Poslat rozpočtové změny na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p.
Přidalová.
2. Odeslat odpovědi ohledně vyjádření obce Haňovice k záměru „Terénní úpravy,
ozelenění a uzavření skládky TKO Nasobůrky“ – zajistí A. Vogel.
3. Odeslat odpovědi ohledně vyjádření obce Haňovice k záměru „Terénní úpravy
inertem, k.ú.Haňovice, p.č.176/6 a 176/9 v k.ú. Haňovice“ – zajistí A. Vogel.
4. Odeslat odpovědi ohledně vyjádření obce Haňovice k záměru „Litovel, komunitní
kompostárna“ – zajistí A. Vogel.
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5. Podepsat smlouvu s firmou VISSO s.r.o. na vyhotovení projektu „Inženýrské sítě
v Haňovicích na Dolním Konci – Zástavba RD“ – zajistí A. Vogel.
6. Odeslat odpovědi ohledně pronájmu KD na kulturní akce na podzim 2010 –
zajistí p. Přidalová.
7. Podepsat směnnou smlouvu mezi Obcí Haňovice a panem Zdenkem a
Martinem Šperlichem na směnu části pozemků p.č. 100/3, p.č.51 a p.č. 345,
p.č.289/4 a zřízení věcného břemene vodního náhonu zatěžující pozemek
parc.č. 345/2 – zajistí p. Vogel.
8. Odeslat žádost na MV ohledně polní kuchyně pro hasiče – zajistí p. Vogel.
9. Provést humanitní sbírku do 9.7.2010 – zajistí p. Přidalová a komise pro kulturu
a školství.
10. Zaslat odpověď Charitě Šternberk ohledně příspěvku – zajistí p. Přidalová a p.
Vogel
11. Zaslat odpověď Jasněnce Uničov ohledně příspěvku – zajistí p. Přidalová a p.
Vogel
Haňovicích dne 12.5.2010

....................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jiří Přikryl

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

Alois Přidal

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

Jarmila Smékalová

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

….........................
místostarosta V.Přidal

