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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
25.6.2013 v 18,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Jaroslav Kubica a členy Ing. Ladislav Šana a Ing. David
Číhal.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Damovský a Pavel Grossmann.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu.
6. Nařízení obce č.1/2013 – Tržní řád.
7. Prodej pozemků p.č.200/1 a 189/1 (dle GP č. 303-91/2012) panu Ing. Vlastimilovi Přidalovi,
Markétě Moťkové a p. Haně Faksové roz. Vyhnálkové. Podrobnosti prodeje a smlouvy na prodej
budou projednány na příštím Veřejném zasedání zastupitelstva obce.
8.

Vnitřní směrnice 05/2013 o pronajímání kulturního domu.

9. Návrh Darovací smlouvy mezi obcí Haňovice a MAS Moravská cesta (Litovelsko –
Pomoraví),o.s., kterou obec dává peněžní dar v celkové hodnotě 6.547,-Kč.
10. Informaci o možnosti zapojit se do OPS Energie pod kontrolou.
11. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Haňovice.
12. Rozpočtová opatření 6/2013.
13. Opravu komunikace na Kluzově na pozemku p.č. 307/1 a cestu ke hřišti a myslivecké chatě.
14. Žádost o udělení licence veřejné linkové vnitrostátní osobní dopravy na lince 890834 Litovel –
Slatinice na akci Litovelský otvirák 2013.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor (kadeřnictví v kulturním domě) mezi obcí Haňovice
a L.Koutnou.
3. Usnesení z dnešní schůze.
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III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Stavebnímu výboru projednat před začátkem realizace investice s p. Pokornou investiční záměr
osvětlení pod pergolu v Restauraci u Kolmanů a provést závěrečnou kontrolu prací.
2. Starostovi vyhotovit novelu Smlouvy o výpůjčce budovy ZŠ Haňovice.
3. Starostovi zajistit vybudování rozvodů tepla po sklepě KD.
4. Starostovi a Kontrolnímu výboru projednat se zájemci podrobnosti prodeje pozemků.
5. Místostarostovi zajistit projekt na prodloužení ing. sítí.

Haňovicích dne 25.6.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaroslav Kubica

_______________

Ing. Ladislav Šana

_______________

Ing. David Číhal

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

