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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Haňovice v roce 2007 konaného
dne 30.1.2007 v 17,10 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.
I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce

2. Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Přikryl, členové – p. Přidal Alois a p. Damovský
3. Ověřovatele zápisu p. Smékalovou a p. Špundu
4. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu
5. Rozbor hospodaření obce Haňovice k 31.12.2006
6.

Zastupitelstvo Obce Haňovice schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem
Litovel a Obcí Haňovice., a na základě které budou orgány Města Litovel příslušné vykonávat namísto
orgánů Obce Haňovice v jejím správním obvodu, přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu
stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů s
tím, že Obec Haňovice.bude Městu Litovel hradit za každý projednaný přestupek částku 500,--Kč. Tato
smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 03. 2011. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

7.

Program obnovy venkova – změna č. 2 a č. 3, která doplňuje POV obce Haňovice z roku 2000.

8. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
jednotky SDH Obce Haňovice z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2007
9. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb drobné
architektury mísního významu v Olomouckém kraji“ v roce 2007 na sousoší Kalvárie
10. Smlouvu o závazku veřejné služby č. 11018-07 s firmou Connex Morava na rok 2007
11. Dodatek smlouvy o výpůjčce budovy ZŠ a MŠ Haňovcie
12. Pronájem kulturního domu na kulturní akce – jaro 2007 dle zápisu

13. Dárkový balíček na ples SDH Haňovice ve výši 300,- Kč
14. Příspěvek na nákup cen do Veřejné soutěže ve střelbě na asfaltové terče ve výši 1.000,- Kč
15. Členský příspěvek obce Haňovice ve výši 1.500,- Kč do Spolku pro obnovu venkova na rok 2007
16. Usnesení z dnešní schůze

II.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Sdělení majitelů p. Vernera a p. Pokorného, že nesouhlasí se změnou č.3 ÚP obce Haňovice
2. Žádost ŽSD Brno o vydání souhlasu k ukládání zeminy
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III.Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu obce k jednání s p. Bernardem o ukončení změny č.3 z důvodu nesouhlasu majitelů pozemku.
2. Starostu obce p. Arnošta Vogela a místostarostu p. Přidala k dalšímu jednání ohledně smlouvy o uložení
zeminy firmy ŽSD Brno
3. Starostu obce p. Vogla a p. Přidalovou dopracovat návrh rozpočtu na rok 2007 a předložit jej na příští
schůzi zastupitelstva obce.

IV.Zastupitelstvo obce ukládá
1. Podat na Kr.Ú Olom. kraje žádost o dotaci na pořízení a opravu požární techniky a žádost o dotaci z
programu Obnova staveb drobné architektury místního významu do 8.2.2007 – zajistí p.Vogel
2. Potvrdit a odeslat veřejnoprávní smlouvu o vykonávání přestupkové agendy Městu Litovel - zajistí p.
Vogel
3. Podepsat smlouvu a odeslat smlouvu o veřejné službě firmě Connex Morava– zajistí p. Vogel, p. Přidalová
4. Vyhotovit a podepsat dotatek smlouvy o výpůjčce s ZŠ a MŠ Haňovice – zajistí p. Vogel
5. Podepsat smlouvu o Sdruženém sociálním fondu vedeném obcí Bouzov - zajistí p. Vogel
6. Podat žádost o poskytnutí dotace na „Rekonstrukci předsálí KD“ na KrÚ Olom. Kraje – zajistí p. Vogel
7. Zajistit cenu do tomboly na ples SDH – zajistí p. Vogel
8. Poslat odpovědi ohledně pronájmu KD na kulturní akce – jaro 2007 - zajistí Přidalová
9. Zaslat odpověd ohledně příspěvku na ceny do Veřejné soutěže MS Doubrava – zajistí p. Přidalová
10. Dopracovat návrh rozpočtu obce na rok 2007 na příští schůzi – zajistí p. Vogel a p. Přidalová

Haňovicích dne 30.1.2007
...................................
starosta obce A.Vogel

Za návrhovou komisi:
Jiří Přikryl

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

Alois Přidal

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

Jaromír Damovský ..........................

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

