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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2010 konaného
dne 21.12.2010 v 17,15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce, který jej doplnil o bod
č.8,10. a 11., ostatní body se posouvají.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení: Pavel Grossmann, Jaromír Damovský a Miloslav Špunda.
4. Ověřovatele zápisu ve složení: Miloslav Procháska a Ing.David Číhal.

5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Organizační řád obce Haňovice.
7. Aktualizaci Krizového plánu obce Haňovice.
8. Aktualizaci Povodňového plánu obce Haňovice.
9. Rozpočtové provizorium na I.čtvrtletí roku 2011.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace stavby Inženýrské sítě
v Haňovicích na Dolním Konci – zástavba RD.
11. Rozpočtová opatření 12/2010.
12. Projednaný návrh Změny č.3 Územního plánu obce Haňovice.
13. Příspěvek ve výši 15,- Kč na občana na rok 2011 pro MAS Moravskou cestu.
14. Příspěvek ve výši 25,- Kč na občana na rok 2011 pro Mikroregion Litovelsko.
15. Smlouvu o partnerství mezi Obcí Haňovice a MS Doubrava Haňovice na opravu
střechy, zateplení stěn chaty MS Doubrava Haňovice a vybavení.
16. Aktualizaci dokumentu Program obnovy venkova a projektových námětů pro MAS
Moravská cesta.
17. Schválilo umístění závory na polní cestě pozemku p.č. 315 k.ú Haňovice.
18. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2011 na nákup hasičského vozíku pro JSDH obce Haňovice.

19. Spolufinancování nákupu hasičského vozíku pro JSDH obce Haňovice ve výši 50%
z celkové ceny.
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20. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova
kulturních památek v Olomouckém kraji“ v roce 2011 na opravu kříže na Kluzově a
smlouvu mezi obcí Haňovice a firmou Werkmann na opravu kříže.
21. Pronájem sálu KD v Haňovicích na Josefovskou zábavu SDH Haňovice.
II. Zastupitelstvo obce vydává:
1. Opatření obecné povahy Změna č.3 Územního plánu obce Haňovice.
2. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku za odpad.
3. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 o místním poplatku ze psů.
4. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o místním poplatku za místo.
5. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2010 o místních poplatcích ze vstupného.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Haňovice za školní rok 2009/2010.
2. Výsledky auditu v ZŠ a MŠ Haňovice.
3. Možnost podat žádost o dotaci z MMR Podprogramu Podpora výstavby technické
infrastruktury pro rok 2011 na vybudování inženýrských sítí na pozemcích p.č. 200/1 o
výměře 575 m2, par.č. 189/1 o výměře 785 m2 a par.č. 200/1 PK o výměře 23089 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc na LV č. 10001 pro k.ú. Haňovice.
4. Informace z jednání valné hromady VHS Čerlinka dne 21.12.2011
5. Usnesení z dnešní schůze.

IV.Zastupitelstvo pověřilo:
1. Starostu obce uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě na vypracování projektové
dokumentace stavby Inženýrské sítě v Haňovicích na Dolním Konci – zástavba RD.
2. Starostu obce uzavřít smlouvu o partnerství mezi Obcí Haňovice a MS Doubrava
Haňovice na opravu střechy, zateplení stěn chaty MS Doubrava Haňovice a vybavení.
3. Starostu obce provést nezbytné rozpočtové změny do konce roku 2010. Předseda
finančního výboru tyto změny potvrdí svým podpisem.

V. Zastupitelstvo ukládá:
1. Finančnímu výboru, provést při finanční kontrole v ZŠ a MŠ Haňovice kontrolu nápravy
dle provedeného auditu.
2. Provést rozpočtové změny 12/2010 a zaslat je na Krajských úřad Olomouckého kraje –
zajistí p. Přidalová a p. Vogel.
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3. Starostovi obce nechat vyhotovit Aktualizaci dokumentu Program obnovy venkova a
projektových námětů pro MAS Moravská cesta dle návrhu Stavebního výboru a
Kontrolního výboru.
4. Výboru pro životní prostředí předložit do příštího zastupitelstva návrh na přístupové
cesty k výstavbě inženýrských sítí pro RD na pozemcích p.č. 200/1 o výměře 575 m2,
189/1 o výměře 785 m2 a 200/1 PK o výměře 23089 m2, zapsaných v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ,
na LV č.10001 pro k.ú. Haňovice a projednání přístupové cesty s majiteli, popř. uživateli
dotčených pozemků.
5. Pokud bude vydáno stavební povolení, tak ukládá starostovi obce podat žádost o dotaci
z MMR Podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2011 na
vybudování inženýrských sítí na pozemcích p.č. 200/1 o výměře 575 m2, 189/1 o
výměře 785 m2 a 200/1 PK o výměře 23089 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc , na LV
č.10001 pro k.ú. Haňovice.
6. Starostu obce zajistit do konce dubna umístění závory na polní cestě pozemku p.č. 315
k.ú Haňovice.
Haňovicích dne 21.12.2010
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Pavel Grossmann

_______________

Jaromír Damovský

_______________

Miloslav Špunda

_______________

__________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

