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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 24.6.2008 v 17,00 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: předseda p. J. Smékalová, členové – p.L. Oháňková a p. Ing. D. Číhal

3.

Ověřovatele zápisu: p. Přidal Al. a p. Damovský J.

4.

Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.

5.

Úhradu ztráty vodovodu obce Haňovice za rok 2007 ve výši 12.314,- Kč VHS Čerlinka s.r.o.

6.

Zvýšení dotace pro SDH Haňovice o 7.000,- Kč.

7.

Zvýšení dotace pro o.s. Haňovští o 10.000,- Kč.

8.

Poskytnutí dotace ve výši 50.316,- Kč pro Mikroregion Litovelsko na opravu kříže na Dolním Konci.

9.

Rozpočtové změny za měsíc červen 2008 dle zápisu.

10. Pořízení změny č.3 Územního plánu obce Haňovice.
11. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnovu kulturního domu“ do 1. výzvy MAS Moravská cesta o.s. na
fiche F2 - Občanské vybavení služby - Na venkově se bude žít lépe.
12. Zrušení nájemní smlouvy mezi Obcí Haňovice a p. M.Čiklem.
13. Zrušení nájemní smlouvy mezi Obcí Haňovice a p. J. Zetochou.
14. Částku 65,- Kč/ 1 hod. pro brigádníky na letošní rok.
15. Příspěvek pro Rybářský spolek Haňovice na rybářské závody ve výši 1.000,- Kč.
16. Žádost o udělení licence k provozování zvláštní linkové dopravy.
16. Usnesení z dnešní schůze.
II.Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Projednání návrhu změny č.2 Územního plánu obce Haňovice.

2.

Nabídku firmy PSM Engineering s.r.o. Olomouc na výstavbu objektů rodinného bydlení.

3. Žádost manželů Šanových na změnu územního plánu obce Haňovice.
III.Zastupitelstvo obce zamítlo:
1.

Návrh kupní smlouvy mezi Obcí Haňovice a p.Zuzanou Perrone Calábkovou na odkoupení pozemku
100/1 a 100/2 za účelem vybudování místní komunikace

2.

Nabídku firmy A.S.A. na odvoz separovaných odpadů z obce Haňovice a Kluzov.
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IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Starostu p. A. Vogela k dalšímu jednání ohledně výstavby rodinných domů na Dolním Konci a k
zveřejnění záměru na odprodej obecních pozemků k výstavby rodinných domů v lokalitě Dolní Konec.

2.

Starostu p. A. Vogela k zastupování obce při pořizování změny č. 3 Územního plánu obce Haňovice.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

Poslat rozpočtové změny na Krajský úřad Olomouckého kraje – zajistí p. Přidalová.

2.

Odeslat žádost o dotaci na projekt „Obnovu kulturního domu“ do 1.výzvy LEADRU - MAS Moravská
cesta o.s. – zajistí p. Vogel.

3.

Zveřejnit investiční záměr na odprodej obecních pozemků v lokalitě Dolní Konec – zajistí p. Vogel

4.

Odeslat odpověď firmě A.S.A. Odpady Litovel na vývoz separovaných odpadů – zajistí p. Vogel

5.

Odespsat odpověď firmě ASPIRA o umístění reklamy „Cestujeme po Moravě“- zajistí p. Vogel

6.

Odeslat odpověď manželům Šanovým ohledně změny ÚP obce Haňovice – zajistí p. Vogel

7.

Odeslat odpověď ohledně žádosti o příspěvek na rybářské závody – zajistí p. Přidalová

8.

Projednat stížnost p. Opchala s sousedem p. Havlíčkem – zajistí před. ŽP p. Přidal

9.

Odpověď ohledně žádosti o souhlas k udělení licence k provozování zvláštní linkové dopravy – zajistí
p. Vogel

10. Projednat s p. Calábkovou návrh na smlouvu o smlouvě budoucí na odprodej pozemků – zajistí starosta
p. Vogel.
11. Prověřit stav odprodeje majteku v ZŠ a MŠ – zajistí před.kontrolního výboru p. Damovský.

Haňovicích dne 24.6.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jarmila Smékalová

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

Ludmila Oháňková

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

Ing. David Číhal

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

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

