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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 29.9.2009 v 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce projednalo:
Ţádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Haňovice, příspěvkové organizace, o povolení
výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2009/2010 na 25 dětí.
II. Zastupitelstvo obce povoluje:
Výjimku z počtu dětí v mateřské škole v rozsahu 25 dětí mateřské školy pro školní rok 2009/2010.
III. Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navrţen starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve sloţení: Ing. David Číhal, p. Jaromír Damovský a p.Miloslav Špunda
3. Ověřovatele zápisu ve sloţení: Ludmila Oháňková a Jiří Přikryl
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozpočtové opatření obce Haňovice za měsíc 9/2009.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné sluţby č. 1012018-09 ze dne 11.3.2009 s firmou
Veolia Transport
7. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo s firmou Remit Šternberk.
8. Zveřejnění záměru na odprodej nebo výměnu části pozemku p.č. 340 o velikosti 9m2 a p.č. 86/1
o velikosti 312 m2 za cenu 140,- Kč za 1m2.
9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílu č. 2009004S, SML/09/42 na projekt „Výstavba kanalizační sítě
ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“.
10. Vypracování smluv na věcná břemena na pozemky dotčenou stavbou kanalizace p. JUDr.
Dětkové.
11. Vypracování hlukové studie na Dolním Konci.
12. Pronájem KD na ples zdravotně postiţených dne 27.11.2009 pouze za reţijní náklady.
13. Odkup 80 ks publikací „O Haňovicích a Kluzově“ od Haňovští, o.s. za 9.401,- Kč.
14. Usnesení z dnešní schůze.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 30.6.2009.
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2. Informace ohledně vyúčtování dotací za rok 2009.
V. Zastupitelsvo obce pověřuje:
1. Starostu obce a místostarostu zadat vypracování hlukové studie na Dolním konci.
2. Starostu obce podepsat dodatek č.1 smlouvy o závazku veřejné sluţby s firmou Veolia.
Transport.
3. Starostu obce podepsat dodatek č. 3 s firmou Remit Šternberk.
4. Starostu obce podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou VODIS Olomouc.
5. Starostu obce zveřejnit záměr na odprodej nebo výměnu pozemku p.č. 340 a p.č. 86/1.
6. Starostu obce zadat vypracování smluv na věcná břemena na dotčené pozemky se stavbou
kanalizační sítě.
7. Starostu obce ohledně vyřizování úvěru na celkovou částku Projektové dokumentace na
Výstavbu kanalizační sítě v obci Haňovice.
VI.Zastupitelstvo ukládá:
1. Odeslat dodatek č. 1 smlouvy o závazku veřejné sluţby s firmou Veolia Transport – zajistí
starosta p. Vogel
2. Odeslat dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Remit Šternberk – zajistí starosta p. Vogel
3. Odeslat dodatek č. 1 smlouvy o dílo na projekt kanalizace Litovel část Myslechovice a obce
Haňovice s firmou Vodis Olomouc – zajistí starosta p. Vogel
4. Zveřejnit na úřední desce odprodej pozemků p.ř. 340 a 86/1 – zajistí starosta p. Vogel
5. Odeslat rozpočtová opatření 9/2009 na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.
6. Zadat podklady na vypracování smluv na věcné břemena dotčených pozemků p. JUDr. Dětkové
zajistí starosta p. Vogel
7. Poţádat MěÚ Litovel o vyvolání místního šetření na pozemcích mezi domem č.p.91 p. J.Kusé a
rozestavěným domem p. J.Otavy – zajistí starosta A.Vogel.

V Haňovicích dne 29.9.2009

...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Ing. David Číhal

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

Jaromír Damovský

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

Miloslav Špunda

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

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

