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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.6/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
3.9.2013 v 18,40 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce s tím, že nebudou projednány body č.
6. a 7., dále doplněný o bod č. 14 a doplněný v různém.
2. Zapisovatel Arnošt Vogel.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Pavel Grossmann a členy Jaromír Damovský a Jaroslav
Kubica.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Vlastimil Přidal a Ing. Ladislav Šana.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu.
6. Vybudování rozvodů tepla v kulturním domě části kadeřnictví.
7. Hospodaření obce k 31.7.2013 bez výhrad.
8. Smlouvu mezi obcí Haňovice a Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost o
energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu.
9. Návrh smlouvy č. SML/2013/176 Dr.Dě. mezi obcí Haňovice a Městem Litovel na ukládání
biologického odpadu do kompostárny Města Litovle.
10. Návrh smlouvy o dílo o využívání sběrného dvora odpadů mezi obcí Haňovice a .A.S.A. odpady
Litovel, s.r.o.
11. Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor (kadeřnictví v kulturním domě) mezi obcí Haňovice
a L.Koutnou. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Haňovice.
12. Rozpočtová opatření 9/2013.
13. Vstup obce Vilémov do společnosti Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. se sídlem
Litovel, Cholinská č. 1120, IČ: 47150904 a to způsobem navýšení základního kapitálu obchodní
společnosti o částku 20.000,- Kč.
14. Nákup dvou silničních zrcadel.
15. Umístění kontejneru firmy Wtorpol na oblečení v obci Haňovice.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
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2. Informaci o přípravě smlouvy mezi obcí Haňovice a ZD Haňovice na dodávku tepla do
kulturního domu.
3. Usnesení z dnešní schůze.

III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi vyhotovit novelu Smlouvy o výpůjčce budovy ZŠ Haňovice.
2. Místostarostovi zajistit projekt na prodloužení ing. sítí.
3. Starostovi připravit smlouvu mezi obcí Haňovice a ZD Haňovice na dodávku tepla do kulturního
domu s tím, že obec bude platit roční poplatek. Smlouva bude uzavřena na dobu 5. let.
4. Starostovi jednat s ředitelkou ZŠ a MŠ Haňovice o uzavření smlouvy se společností Energie pod
kontrolou, obecně prospěšná společnost o energetickém poradenství a správě odběrných míst a
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu.
5. Starostovi obce hlasovat kladně na valné hromadě společnosti ČERLINKA s.r.o. se sídlem
Litovel, Cholinská č. 1120, IČ: 47150904 o zvýšení základního kapitálu společnosti z
dosavadních 760.000,- Kč o částku 20.000,- Kč na novou výši 780.000,- Kč novým peněžitým
vkladem společníka obce Vilémov 7, PSČ: 783 23, IČ: 00635316.
6. Starostovi provést průzkum trhu pro nákup malotraktoru.

Haňovicích dne 3.9.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Pavel Grossmann

_______________

Jaromír Damovský

_______________

Jaroslav Kubica

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

