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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 24.6.2009 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: Miloslav Špunda, p. Jaromír Damovský a p. Alois Přidal

3.

Ověřovatele zápisu ve složení: Přidal Vlastimil a Přikryl Jiří

4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.

Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Haňovice a Pavlem Grossmannem na směnu pozemků
p.č. 46/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 340 ostatní komunikace.

6.

Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Haňovice a Aloisem Přidalem na směnu pozemků p.č.
88/2 zahrada, p.č. 89 orná půda a p.č. 200/1 – orná půda.

7.

Pořízení projektové dokumentace na výstavbu mostu přes potok Loučka firmou „VISSO s.r.o.“.

8. Rozpočtové změny za měsíc 6/2009.
9.

Smlouvu s MAS Moravská cesta(Litovelsko-Pomoraví) o.s. na projekt Živé akce na Moravské
cestě s názvem „Kulturně a sportovně v Haňovicích“.

10. Smlouvu mezi Obcí Haňovice a firmou Lubomír Coufal ROOT na zřízení místa kontaktního

místa Czech Point.
11. Příspěvek pro Rybářský spolek Haňovice na nákup cen do soutěží ve výši 1.000,- Kč.
12. Příspěvek pro SDH Haňovice na nákup cen na závody o pohár starosty obce a předsedy ZD ve

výši 1.000,- Kč.
13. Taneční zábavy na podzim 2009 dle požadavků max. 5 akcí.
14. Usnesení z dnešní schůze.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Koncept rozvoje lokality Haňovice – Nasobůrky .

2.

Informace ohledně výstavby RD na Dolním Konci.

3.

Informace z jednání v Litovli a Olomouci ohledně odkanalizování obce Haňovice a Kluzov.

4.

Zápis z posuzování vlivu na životní prostředí Bioplynová stanice ZD Haňovice.

5.

Informace Významný rok 2009 v Haňovicích a na Kluzově.
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6. Informace z místního šetření ohledně kácení stromů za bytovkami.
7. Informaci o zastupováním starosty po dobu dovolené v období 11.7. – 22.7.2009 místostarostu
p. Vlastimilem Přidalem.
III Zastupitelsvo obce pověřuje:
1.

Starostu zajistit informace ohledně poplatků a úroků na zřízení kontokorentu nebo úvěru na příští
schůzi.

2.

Starostu zadat vypracování projektu na výstavbu mostu u Vyhnálkových firmou STRABAG a.s.

3.

Starostu obce prověřit hlukovou studii na Drážním úřadě v Olomouci.

4.

Místostarostu p. Vlastimila Přidala jednáním s firmou VODIS v Olomouci ohledně dopracování
projektové dokumentace pro územní řízení „Kanalizace obcí Haňovice a Myslechovice“.

5.

Místostarostu p. Vlastimila Přidala projednat s vlastníky pozemků p.č.103,5 a 102/1, na kterých
stojí stromy možnost jejich pokácení.

6.

Starostu obce p. Arnošta Vogela podepsat smlouvu s MAS Moravská cesta (LitovelskoPomoraví) a.s. na projekt Živé akce na Moravské cestě s názvem „Kulturně a sportovně
v Haňovicích“.

7.

Starosta obce p. Arnošta Vogela podepsat smlouvu s firmou Ing. Coufal ROOT Computers
ohledně zřízení kontaktního místa Czech Point na obci Haňovice.

IV.Zastupitelstvo ukládá:
1.

Odeslat smlouvu o poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Živá akce na Moravské cestě“ –
Grantový program 2009 – zajistí starosta p. Vogel

2.

Odeslat rozpočtové změny 6/2009 na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.

3.

Odeslat potvrzené smlouvy na zřízení místa Czech Point firmě Ing. Coufal ROOT Computers
Litovel – zajistí starosta p. Vogel.

4.

Vyhotovit a potvrdit smlouvy o smlouvě budoucí s p. Pavlem Grossmannem a p. Aloisem
Přidalem st – zajistí p. Vogel.

5. Odeslat odpovědi ohledně příspěvků na kulturní akce Rybářskému spolku a SDH Haňovice –
zajistí p. Vogel a p. Přidalová
6. Odeslat odpovědi ohledně pronájmu sálu KD na podzim 2009 – zajistí p. Vogel
Haňovicích dne 24.6.2009
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Špunda

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

Jaromír Damovský

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

Alois Přidal

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

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

