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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 22.4.2009 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce.

2. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Přikryl, Alois Přidal a Vlastimil Přidal.
3. Ověřovatele zápisu ve složení: Miloslav Špunda a Ing. David Číhal
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.

Hospodaření obce a Haňovice k 31.3.2009 bez výhrad.

6. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 342 – ostatní plocha.
7. Umístění plotu a pergoly na hranici pozemku p.č. 342 za stanovených podmínek dle zápisu
8.

Přesazení střechy rodinného domu nad obecní pozemek p.č.342 p.Josefu Otavovi.

9.

Dodatek č. 3 nájemní smlouvy o provozování infrastrukturního majetku mezi obcí Haňovice a
VHS Čerlinka s.r.o.

10. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 340 – ostatní komunikace.
11. Více práce na stavební práce na sále KD dle zápisu.
12. Pořízení obložení sálu dle cenové nabídky firmy Radek Kubíček – viz. zápis.

13. Zřízení nového pracovního místa na VPP i na snížený pracovní úvazek od 1.7.2009.
14. Vypracování projektu mostu u Vyhnálkových do konce roku 2009.
15. Opravu břehů potoka kamením po jednotlivých částech
16. Rozpočtové změny 4/2008
17. Bezplatný pronájem veřejného prostranství před Restaurací u Kolmanů na 3. ročník Slavností
Litovelského piva
18. Podání žádosti ve spolupráci s SDH Haňovice na závody v požárním útoku – „O pohár starosty
obce“ z programu Živá akce na Moravské cestě.
19. Podání žádosti ve spolupráci s občanským sdružením Haňovští na Kluzovské hody z programu
Živá akce na Moravské cestě.
20. Příspěvek na nakoupení cen do soutěže ve střelbě na asfaltové terče MS Doubrava Haňovice
21. Usnesení z dnešní schůze.
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II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.

Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí o příspěvek na činnost.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtový výhled na roky 2010 -2012
2. Žádost o odkoupení obecního pozemku před RD č.p.26
3.

Informace připravovaném výběru firmy pro pořízení Czech POINTU.

4.

Informace ohledně výběrového řízení na výměnu oken a dveří v ZŠ a MŠ Haňovice.

5. Informace ohledně zadání 3. změny ÚP obce Haňovice
6. Informace ohledně odkanalizování obce Haňovice a Kluzov
III Zastupitelsvo obce pověřuje:
1. Finanční výbor dopracovat rozpočtový výhled na roky 2010-2012 a předložit na příští schůzi ke
schválení.
2. Kontrolní výbor předložit na příští schůzi zprávu o výroční zprávě činnosti školy a doporučením
rady školy
3. Starostu obce p. Arnošta Vogela připravit výběrové řízení na Czech Point.
4. Stavební výbor provést výběrové řízení na výměnu oken a dveří v ZŠ a MŠ Haňovice
IV.Zastupitelstvo ukládá:
1. Odeslat odpověď ředitelce ohledně převedení přebytku hospodaření do Rezevního fondu.
Odpověď ohledně rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2009 a požádat ji o rozpis oprav a údržby za rok
2008 – zajistí starosta p. Vogel
2. Odeslat rozpočtové změny 4/2009 na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.
3.

Podepsat dodatek č.3 k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního majetku mezi obcí
Haňovice a VHS Čerlinka s.r.o. - zajistí starosta p. Vogel

4. Zveřejnit záměr na odprodej části pozemku p.č. 340 a pronájem části pozemku p.č. 342 – zajistí
starosta p. Vogel.
5. Prověřit možnost úprav požární zbrojnice projektantem – zajistí starosta p. Vogel.
6.

Odeslat odpověď p. Dostálové ohledně pronájmu veřejného prostranství před restaurací u
Kolmanů – zajistí starosta obce p. Vogel.

7. Odeslat odpověď MS Doubrava ohledně příspěvku na soutěž ve střelbě na asfaltové terče – p.
Přidalová
8. Požádat ještě pracovní místo od 1.7.2009 na VPP – zajistí starosta p. Vogel
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Haňovicích dne 22.4.2009
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jiří Přikryl

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

Alois Přidal

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

Vlastimil Přidal

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

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

