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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 10. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2009 konaného
dne 8.12.2009 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navrţen starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve sloţení: p. Smékalová Jarmila, p. Oháňková Ludmila a p. Přidal Vl.
3. Ověřovatele zápisu ve sloţení: Přikryl Jiří a Přidal Alois
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2009 dle zápisu.
6. Rozpočtové provizorium na rok 2010.
7. Směnu a prodej části pozemků: p.č. 86/1 – zahrada o výměře 312 m2 a p.č. 340 – ostatní plocha
o výměře 9 m2, které jsou k tomuto dni zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
v Olomouci na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Haňovice za části pozemků p.č.
49/1 – zastavěná plocha o výměře 93 m2, p.č. 87 – zahrada o výměře 95 m2 a p.č. 88/6 – zahrada
o výměře 84 m2, které jsou k tomuto dni zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
v Olomouci na listu vlastnictví č. 47 pro katastrální území Haňovice. Rozdíl bude uhrazen dle
zápisu za cenu 140Kč/1m2.
8. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 30.6.2009.
9. Provést v ZŠ a MŢ po roční uzávěrce audit za rok 2009.
10. Příspěvek ve výši 10,- Kč na občany na rok 2010 pro MAS Moravskou cestu.
11. Příspěvek ve výši 25,- Kč na občany na rok 2010 pro Mikroregion Litovelsko.
12. Smlouvu o partnerství mezi Obcí Haňovice a TJ Doubrava Haňovice na vybudování
zavlaţovacího systému na hřišti TJ Doubrava Haňovice.
13. Pronájem sálu na kulturní a společné akci na rok 2010 dle zápisu.
14. Příspěvky do tomboly na plesy dle zápisu.
15. Usnesení z dnešní schůze.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace firmy .A.S.A. odpady Litovel o zvýšení DPH od 1.1.2010
2. Informace VHS Čerlinka o výši vodného a stočného od 1.1.2010
3. Oznámení o spojení územního a stavebního řízení k výstavbě Bioplynnové stanice ZD Haňovice,
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kioskové trafostanice, přípojku VN, přípojky NN, zpevněné plochy a komunikace.
4.

Zprávu o finanční kontrole na OÚ.

5. Zprávu o finanční kontrole v ZŠ a MŠ Haňovice.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Ţádost p. Ing. Zdeňka Šenkýře o prodej části pozemku p.č. 342 v k.ú. Haňovice
2. Ţádost firmy Kohout invest group s.r.o. na uzavření dohody o ochraně nerostného bohatství
v bývalém dobývacím prostoru Cihelny.
3. Finanční příspěvek pro Hospic na Sv. Kopečku na rok 2010.
IV. Zastupitelsvo obce pověřuje:
1. Starostu obce k zastupování obce Haňovice na jednání VHS Čerlinka s r.o. v roce 2010.
2. Starostu obce k jednání s p. Šperlichem ohledně úhrady nájemného a okamţité zaměření
pozemků termín - do konce měsíce února 2010.
3. Starostu obce provést nezbytné rozpočtové změny dle skutečnosti do konce roku 2009.
4. Starostu obce podepsat smlouvu o spolupráci mezi obcí Haňovice a TJ Doubrava Haňovice.
V.Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Odeslat rozpočtová opatření 12/2009 na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.
2. Odeslat ţádost o prodlouţení smluv pracovníků p. Krátkého na Úřad práce Olomouc - zajistí
starosta p. Vogel
3. Odeslat odpovědi ohledně pronájmu KD na kulturní akce – zajistí starosta A.Vogel.
4. Odeslat zamítavou odpověď p. Ing. Z. Šenkýři ohledně ţádosti o prodej části pozemku p.č. 342 –
zajistí p. Vogel.

V Haňovicích dne 8.12.2009

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

Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová

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

Ludmila Oháňková

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

Vlastimil Přidal

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

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

