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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.4/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
29.5.2013 v 18,35 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněný o bod č.13, 14,15 a v
různém.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Jaroslav Kubica a členy Miloslav Špunda a Ing. Ladislav
Šana.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Damovský a Pavel Grossmann.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu.
6. Hospodaření obce k 30.4.2013 bez výhrad.
7. Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2012 bez výhrad.
8. Účetní závěrku obce Haňovice za rok 2012 bez výhrad.
9. Pro realizaci zakázky „Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ Haňovice“ firmu TOMSTAV
s.r.o. Olomouc.
10. Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016 bez výhrad.
11. Rozpočtové změny 5/2013.
12. Nákup nového osvětlení v hodnotě max. 12.000,-Kč pod pergolu v Restauraci u Kolmanů. M.
Pokorná, jako pronajímatel zajistí práce na instalaci osvětlení. Postup prací a nákup nového
osvětlení před zahájením prací projedná a schválí Stavební výbor.
13. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Haňovice, SMP Net,s.r.o a Petrem
Grossmannem na zřízení plynárenského zařízení a jeho údržbu k RD Haňovice 59 přes pozemek
p.č. 340 k.ú Haňovice.
14. Uvolnění částky 18.370,-Kč z Rezervního fondu ZŠ Haňovice na nákup 25 ks židliček do
Mateřské školy.
15. Pracovní místa na OÚ Haňovice od 1.6.2013:
-

úřednice obecního úřadu na dobu neurčitou,
správce KD na dobu neurčitou,
1 prac. na VPP do 30.9.2013
1 prac na VPP do 31.10.2013
3 prac. na VPP do 30.11.2013

16. Pronájem sálu KD na finále střední Moravy v šipkách za cenu 5.000,-Kč včetně energie a služeb.
Závody proběhnou 31.8.2013.
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17. Vybudování rozvodů tepla a osazení 3 radiátorů ve sklepě kulturního domu.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Výroční zprávu o bezpečnosti obce Haňovice v roce 2012.
3. Informaci o připravované schůzce s městem Litovel ohledně vybudování cyklostezky z Litovle
do Haňovic.
4. Usnesení z dnešní schůze.
III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce – Arnošta Vogela jako opatrovníka pana Milana Pospíšila, bytem Haňovice –
Kluzov č.2 ve věcech majetkoprávních a úřednici OÚ – Boženu Přidalovou jako opatrovníka ve
věcech finančních.
2. Starostu obce uzavřít smlouvu na zakázku „Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ Hańovice“
s firmou TOMSTAV s.r.o. Olomouc.
IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Ing. Davidovi Číhalovi získat informace o dalších nabídkách multifunkčních malotraktorků.
2. Starostovi a místostarostovi zajistit opravu spadlého břehu u Satorů.
3. Stavebnímu výboru projednat před začátkem realizace investice s p. Pokornou investiční záměr
osvětlení pod pergolu v Restauraci u Kolmanů a provést závěrečnou kontrolu prací.
4. Starostovi svolat místní šetření k RD č. 17 a řešit neutěšenou situaci silniční automobilové
dopravy kolem tohoto domu.
5. Starostovi zajistit vyhotovení dokumentu „Tržní řád“, který stanovuje pravidla pro podomní
prodej a nabízení služeb.
6. Starostovi vyhotovit novelu Smlouvy o výpůjčce budovy ZŠ Haňovice.
7. Starostovi zajistit vybudování rozvodů tepla po sklepě KD.

Haňovicích dne 29.5.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaroslav Kubica

_______________

Miloslav Špunda

_______________

Ing. Ladislav Šana

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

