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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2008 konaného
dne 30.9.2008 v 18,00 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.Damovský, členové – p. Špunda Ml. a p.Oháňková L.

3.

Ověřovatele zápisu: p. Přidal Vl. a p.Přikryl J.

4.

Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.

5.

Rozpočtové změny 9/2008.

6.

Smlouvu o partnerství mezi Obcí Haňovice a Městem Litovel na přípravu dokumentace, financování a
následné výstavbě kanalizační sítě ve Městě Litovel-místní části Myslechovice a Obce Haňovice.

7.

Projednaný návrh - Změna č.2 územního plánu obce Haňovice.

8.

Smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku par.č. 200/1- zahrada a par.č. 189/1 zahrada s firmou
PSM Engineerig Olomouc na výstavbu rodinných domů za dohodnutou cenu.

9.

Záměr obce na odprodej pozemku par.č. 316 - nerozlišená kultura na Dolním konci na výstavbu rodinných
domků v k.ú. Haňovice.

10. Hospodaření ZŠ a MŠ k 30.6.2008.
11. Podnikatelský záměr ZD Haňovice na výstavbu bioplynové stanice v areálu ZD.
12. Stravné na služební cestu starosty obce do Bretaně ve výši 20 EU na den.
13. Opravu vodního náhonu v areálu TJ Doubrava Haňovice.
14. Pronájem kulturních akcí na podzim 2008 dle zápisu.
15. V případě získání dotace z MAS Moravská cesta schvaluje příspěvek na činnost MAS Moravská cesta ve
výši 5% ze získané dotace.
16. Usnesení z dnešní schůze.
II.Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Starostu obce A.Vogela a místostarostu obce V.Přídala jednat s Městem Litovel o přípravě dokumentace,
financování a následné výstavbě kanalizační sítě ve Městě Litovel-místní části Myslechovice a Obce
Haňovice.

III. Zastupitelstvo projednalo:
1.

Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Haňovice.

2.

Navýšení místních poplatků od 1.1.2008.

3.

Žádost manželů Šenkýřových o zachování přístupové cesty k jejich pozemku p.č.200/6.
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4.

Investiční záměr firmy VIS spol.s.r.o. Hradec Králové na Kanalizaci Myslechovice, Haňovice.

III.Zastupitelstvo obce vydává:
1.

Opatření obecné povahy č. 1/2008 – Změna č. 2 Územního plánu obce Haňovice

IV.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
5.

Informace o podání žádosti o dotaci z MAS Moravská cesta na “Stavební obnovu KD v obci Haňovice“.

6.

Demontáž veřejného automatu na Kluzově.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
7.

Poslat potvrzenou smlouvu o Partnerství Městu Litovel – zajistí p. Vogel.

8.

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

9.

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

10. Odeslat odpověď manželů Šenkýřovým - zajistí p. Vogel.
11. Zveřejnit Záměr obce na odprodej pozemků p.č. 316 nerozlišená kultura – zajistí p. Vogel.
12. Odeslat odpovědi ohledně pronájmu KD na kulturní akce – zajistí p. Přidalová
13. Zveřejnit do zpravodaje odprodej oceněného vyřazeného majetku ze ZŠ Haňovice – zajistí p. Vogel
14. Vyhotovit dodatek obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platné od 1.1.2009
– zajistí p. Vogel
15. Vyhotovit dodatek čl. 19 obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místním poplatku – zajistí p. Vogel.
Haňovicích dne 30.9.2008
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

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

Miloslav Špunda

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

Ludmila Oháňková

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

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

