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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 5.8.2008 v 17,30 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.Přikryl, členové – p. Přidal Vl. a p. Špunda Ml.

3.

Ověřovatele zápisu: p. Číhal a p.Smékalová.

4.

Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.

5.

Opravy v kuchyňce OÚ a hlasatelně a na jevišti dle zápisu.

6.

Rozpočtové změny 8/2008.

7.

Smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku par.č. 200/1 s firmou PSM Engineerig Olomouc na
výstavbu rodinných domů za dohodnutou cenu.

8.

Záměr obce na odprodej pozemků par.č. 200/1- orná půda a pozemku p.č. 189/1- orná půda na výstavbu
rodinných domků v k.ú. Haňovice.

9.

Smlouvu mezi obcí Haňovice a p. Ing. Arch Vandou Ciznerovou na vyhotovení návrhu č.3 změny ÚP obce
Haňovice.

10. Vybudování nových okapů na přístřešku vedle KD.
11. Usnesení z dnešní schůze.
II.Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.

Informace o přihlášení zájemce na záměr obce o prodeji pozemku p.č. 200/1 na výstavbu rodinných domků.

III.Zastupitelstvo obce neschválilo:
1.

Žádost manželů Šenkýřových na odkoupení části pozemku par.č. 200/1 na výstavbu příjezdové komunice k
rodinnému domu.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

Poslat potvrzenou smlouvu p. Ing. Arch. Vandě Ciznerové – zajistí p. Vogel.

2.

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

3.

Poslat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku firmě PSM Engineering Olomouc –
zajistí p. Vogel.

4.

Odeslat odpověď manželů Šenkýřovým - zajistí p. Vogel.

5.

Zveřejnit Záměr obce na odprodej pozemků p.č. 200/1 a pozemku par.č.189/1 – zajistí p. Vogel.
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6.

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

7.

Prověřit stav odprodeje majetku v ZŠ a MŠ – zajistí před.kontrolního výboru p. Damovský.

8.

Zajistit předání jiné osobě nebo odvoz psa po zemřelém panu Políčkovi do útulku – zajistí paní Přidalová s
Výborem pro životní prostředí.

Haňovicích dne 5.8.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jiří Přikryl

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

Vlastimil Přidal

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

Miloslav Špunda

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

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

