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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2010 konaného
dne 23.11.2010 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:Ing. Ladislav Šana, Vlastimil Přidal a Miloslav Špunda.
3. Ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Damovský a Pavel Grossmann.

4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Jednací řád zastupitelstva.
6. Stavební výbor ve složení: předseda – Vlastimil Přidal – místostarosta obce a členové –
Pavel Grossmann a Ing.David Číhal.
7. Výbor pro životní prostředí ve složení: předseda – Vlastimil Přidal – místostarosta obce
a členové – Miloslav Prochásaka a Jaroslav Kubica.
8. Výbor pro kulturu a školství ve složení: předseda – Jaromír Damovský, členové –
Miloslav Špunda, Jaroslav Kubica a Ing.Ladislav Šana.
9. Odměny zastupitelstva platné od 9.11.2010 dle zápisu.
10. Příspěvek na telefon pro zastupitele obce dle zápisu.
11. Rozpočtová opatření za měsíc 11/2010.
12. Jedno pracovní místo pro práci Správce kulturního domu na dobu určitou od 1.1.2011
do 31.12.2011.

13. Jedno pracovní místo na veřejně prospěšné práce od 1.3. 2011 do 30.11.2011 a druhé
pracovní místo na veřejně prospěšné práce od 1.5. 2011 do 30.11.2011.

14. Pronájem kulturního domu na akce konané v I.pololetí roku 2011 dle zápisu.
15. Zapojení obce Haňovice do komunálního plánování sociálních služeb Litovelska.
16. Bezplatný pronájem předsálí kulturního domu, zasedací místnost kulturního domu a
veřejných prostor pro schůzovou a společenskou činnost organizací a spolků se sídlem
v Haňovicích.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci o studii veřejného prostranství veřejného prostranství na pozemku p.č.82/2,
82/1, 42/2, 42/1,88/1 vše v k.ú. Haňovice.
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1. Informaci o probíhajícím vyhotovení projektu pro výstavbu RD na Dolním Konci.
2. Informaci starosty o povinné revizi komínů.
3. Informaci o aktualizaci POV Haňovice.
4. Usnesení z dnešní schůze.

III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Úpravu silnice na jednosměrnou v části Dolní Konec - Vývoz.
2. Příspěvek na akci Hanácké expres – Čertovské jízdy 2010.

V.Zastupitelstvo pověřilo:
1. Jaromíra Damovského a Miloslava Špundu k zastupování obce v Radě školy ZŠ a MŠ
Haňovice.
2. Starostu obce Arnošta Vogela k zastupování obce Haňovice ve Vodohospodářské
společnosti Čerlinka s.r.o.
3. Ing. Davida Číhala k zastupování obce Haňovice v MAS Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o.s.
4. Inventarizační komisi ve složení: předseda Vlastimil Přidal, členové – Jaromír Damovský
a Miloslav Procháska provést inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a materiálu
obce Haňovice.

VI. Zastupitelstvo ukládá:
1. Úřednici obecního úřadu B. Přidalové zaslat rozpočtové změny na Krajský úřad
v Olomouci.
2. Stavebnímu a kontrolnímu výboru předložit do příštího zastupitelstva náměty pro
aktualizaci POV Haňovice a Projektové náměty pro MAS Moravská cesta.
3. Stavebnímu výboru, aby podal návrh, zda bude akce týkající se veřejného
prostranství na pozemku p.č.82/2, 82/1, 42/2, 42/1,88/1 vše v k.ú. Haňovice zařazena
do investičních akcí na rok 2011.
4. Starostovi připravit vyhlášku č. 1/210 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů, vyhlášku č. 3/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku ze
vstupného a zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 1/1999 o místním poplatku za
provozování výherního hracího přístroje.
5. Starostovi obce pozvat občany z Dolního Konce na obecní úřad a seznámit je
s vyjádřením Dopravního inspektorátu ke stížnosti na zvýšený provoz v této části obce.
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6. Dopracovat aktualizaci Krizového plánu a Povodňového plánu – zajistí starosta obce
A.Vogel.
Haňovicích dne 23.11.2010
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Ing.Ladislav Šana

_______________

Vlastimil Přidal

_______________

Miloslav Špunda

_______________

__________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

