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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 26.5.2009 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: Jarmila Smékalová, Ludmila Oháňková a Ing. David Číhal.
3. Ověřovatele zápisu ve složení: Jaromír Damovský a Alois Přidal.
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.

Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2008 bez výhrad.

6. Přijetí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009.
7. Spolufinancování obce ve stejné výši jako výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009.
8. Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí Haňovice a Olomouckým krajem na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009.
9. Smlouvu na pronájem spodní části pozemku p.č. 342 za 1,- Kč za 1m2 p. Ing. Zdeňku Šenkýřovi.
10. Smlouvu na pronájem horní části pozemku p.č. 342 za 1,- Kč za 1m2 p. Josefu Otavovi.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8005817 mezi obcí
Haňovice a společností ČEZ Distribuce a.s.na vybudování přípojky nn k novostavbě RD pana J.
Otavy par. č. 315.
12. Smlouvu o dílo mezi obcí Haňovice a firmou Litovelská stavební spol.s r.o. na výměnu oken a
dveří v ZŠ a MŠ Haňovice.
13. Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 a zprávu o opravách v ZŠ a MŠ za
rok 2008.
14. Cenovou přílohu pro rok 2009 mezi obcí Haňovice a firmou .A.S.A. odpady Litovel s.r.o.

15. Zastupitelstvo obce Haňovice schvaluje projednané zadání změny č.3 Územního plánu obce
Haňovice, jako podklad pro zpracování návrhu změny č.3 Územního plánu obce Haňovice.
Lokality označené v zadání Z3/1, Z3/2, Z3/4 a Z3/5 nebudou dále v návrhu změny č. 3 ÚPO
Haňovice řešeny.
16. Rozpočtové změny 5/2009.
17. Rozpočtový výhled obce Haňovice na roky 2010 –2012.
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18. Příspěvek na restaurování sochy Pany Marie v Cholinském kostele ve výši 5.000,- Kč.
19. Úhrady finanční ztráty za rok 2008 obce Haňovice ve výši 60.236,- Kč.
20. Usnesení z dnešní schůze.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zemědělská bioplynová stanice Haňovice“.
2. Žádost o odkoupení obecního pozemku před RD č.p.26.
3. Informace z jednání v Litovli ohledně Odkanalizování obce Haňovice a Kluzov.
4. Informace ohledně výběrového řízení na výměnu oken a dveří v ZŠ a MŠ Haňovice.
5. Informace ohledně zadání 3. změny ÚP obce Haňovice.
III Zastupitelsvo obce pověřuje:
1. Starostu vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej pozemku před RD č.p.26.
2. Starostu vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na pozemky v části Z 3/3 ÚP obce
Haňovice za STS a pohostinstvím.
3. Starostu obce podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce a.s. na zřízení přípojky nn k RD p. J. Otavy.
4. Starostu obce p. Arnošta Vogela podepsat smlouvu o dílo na výměnu oken a dveří v ZŠ a MŠ
Haňovice.
5.

Starostu obce p. Arnošta Vogela ukončit jednání s firmou PSM Engineering s.r.o. ohledně
výstavby RD na Dolním Konci.

6. Starostu a místostarostu obce Haňovice provést výběrové řízení na projekt – Zavádění ICT v
územní veřejné správě - Cíl Konvergence.
7.

Starostu obce p. Arnošta Vogela podepsat smlouvu o dílo s vítěznou firmou na projekt –
Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence.

8. Podepsat a odeslat Cenovou přílohu pro rok 2009 s firmou .A.S.A. Odpady Litovel.
9. Výbor pro ŽP provést místní šetření ohledně ořezu stromů kolem rybníku a za bytovkami.
IV.Zastupitelstvo ukládá:
1. Odeslat smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů na Krajský úřad Olomouckého
kraje – zajistí starosta p. Vogel
2. Odeslat rozpočtové změny 5/2009 na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.
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3. Odeslat potvrzené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce a.s. - zajistí starosta p. Vogel.
4. Vyhotovit a potvrdit smlouvy o pronájmu pozemku p.č.342 s p.Šenkýřem a p. Otavou – zajistí p.
Vogel.
5. Prověřit možnost úprav požární zbrojnice projektantem – zajistí starosta p. Vogel.
6. Vyhotovit Smlouvu o smlouvě budoucí p. Pavlem Grossmannem ohledně pozemku před RD
č.p.26 - zajistí p. Vogel.
7. Vyhotovit Smlouvu o smlouvě budoucí ohledně prodeje pozemků v lokalitě Z3/3 dle 3. změny
ÚP – zajistí p. Vogel.
8. Odeslat odpověď ohledně schváleného příspěvku na restaurování sochy Pany Marie v
Cholinském kostele a zapracování příspěvku do rozpočtových změn – zajistí p. Vogel a p.
Přidalová
9. Vyhotovit dopis o ukončení jednání s firmou PSM Engineering ohledně výstavby RD na Dolním
Konci. – zajistí starosta p. Vogel.
10. Ukončit 3. změny ÚP obce Haňovice kromě varianty Z 3/3 – zajistí p. Vogel.
11. Dopracovat do rozpočtových změn obce Haňovice ztrátu z vodovodu za rok 2008 VHS Čerlince
– zajistí p. Přidalová.
12. Provést místní šetření kolem rybníku a za bytovkami – zajistí p. Vl.Přidal.
13. Předložit další cenovou nabídku na projekt – Výstavby mostu přes potok Loučka – zajistí p.
Vl.Přidal.

Haňovicích dne 26.5.2009
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová

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

Ludmila Oháňková

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

Ing. David Číhal

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

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

