1

OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 22.l.2009 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: p. Jarmila Smékalová p. Ing. David Číhal a p.Jaromír
Damovský
3. Ověřovatele zápisu ve složení p. Jiří Přikryl a Alois Přidal
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.

Záměr ZD Haňovice na výstavbu rozvodů teplovodu po obci Haňovice a rekonstrukci
silážních žlabů v ZD Haňovice.

6.

Výsledky výběrového řízení ze dne 21.1.2009 v Litovli na projektovou dokumentaci na
výstavbu kanalizační sítě města Litovel- místní části Myslechovice a obce Haňovice.

7.

Podání žádosti o dotaci na výměnu oken, vstupních a únikových dveří v ZŠ a MŠ
Haňovice z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2009 - Podpora budování a
obnovy infrastruktury obce.

8.

Podání žádosti o dotaci na vybudování přístupového místa - Czech POINT (komunikační
a informační systém veřejné správy) z Ministerstva vnitra ČR.

9.

Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na pořízení, rekonstr, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obce Haňovice.

10.

Zřízení dalšího pracovního místa na úvazek 1 na VPP na dobu určitou od 1.4.2009 do
30.11.2009.

11.

Věcný dar do tomboly na plesy pro místní organizace ve výši 500,- Kč.

12.

Usnesení z dnešní schůze.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Přípravu rozpočtu obce na rok 2009.

2.

Informace na rekultivaci dobývacího prostoru Haňovice II.

3. Informaci o plánu rekultivace bývalé skládky na pozemku p.č. 170/6.
4.

Požadavek paní Dostálové vybudovat v pohostinství krbové kamna na vytápění.
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III Zastupitelsvo obce pověřuje:
1.

Pana A. Vogela, Vl. Přidala a J. Přikryla k jednání ohledně přípravy smlouvy o dílo na
projektovou dokumentaci na vybudování kanalizační sítě ve Městě Litovel místní části
Myslechovice a obci Haňovice.

IV.Zastupitelstvo ukládá:
1.

Odeslat odpověď ohledně schválení záměru ZD Haňovice na výstavbu rozvodů teplovodu
po obci Haňovice a rekonstrukci silážních žlabů v ZD Haňovice – zajistí p.Vogel

2.

Svolat společnou schůzi finančního výboru, stavebního výboru a vedení obce na přípravu
rozpočtu – zajistí starosta.

3.

Podat žádosti o dotace z POV– zajistí starosta.

4. Podat žádost o dotaci na zřízení přístupového místa pro Ccech POINT – zajistí starosta.
5.

Podat žádost o dotaci pro JSDH Haňovice na pořízení – zajistí starosta.

6.

Odeslat požadavek na ÚP Olomouc na zřízení dalšího pracovního místa od 1.4.2009 –
zajistí starosta obce.

Haňovicích dne 22.1.2009
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová

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

Ing. David Číhal

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

Jaromír Damovský

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

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

