USNESENÍ
č.6/2004
ze schůze Obecního zastupitelstva v Haňovicích dne 27.10.2004 v 19,05 hodin v zasedací místnosti na
Obecním úřadě.

I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
l. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen a doplněn starostou obce.
2. Návrhovou komisi ve složení: předseda p. Ing. David Číhal, členové p.Přidal a p.Damovský.
3.Ověřovatele zápisu p. Smékalová a p. Mück.
4.Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
5.Rozbor hospodaření k 30.9.2004 obce Haňovice.
6.Rozpočtové změny 10/2004 dle zápisu obce Haňovice.
7.V souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení ) územní plán obce
Haňovice jeho závaznou část a směrnou část, dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Územní plán je
zpracován pro celé území obce Haňovice, vymezené katastrálním územím Haňovice.
8.Vyhlášku č. 3/2004 kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Haňovice.
9.Úplatný převod pozemku parc. č. 25/1 k.ú. Haňovice od PF ČR na obec Haňovice.
10.Vyplatit odměny zastupitelstvu obce za II. pololetí roku 2004 ve výši 25% měsíční odměny.
Výplata proběhne za měsíc listopad.
11.Příspěvek na Kluzovské hody ve výši 5.000,- Kč.
12.Od 1.1.2005 cenu za pronájem obecních pozemků na částku 1,50 Kč/ za l m2
13.Usnesení z dnešní schůze

II.Obecní zastupitelstvo neschválilo:
l. Pronájem kulturního domu na kulturní akci dne 20.11.2004 p. Obšelovi z Litovle.
2. Zvýšení poplatku za psy na rok 2005.

III.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
l. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, vydané dle § 25 odst. l stavebního zákona dne 8.10.2004 , ve
kterém je územní plán obce doporučen ke schválení a konstatuje, že schvalované dokumenty jsou ve shodě
s předloženým stanoviskem.
2. Zprávu o předsedy rady školy.
3. Zprávu o průběhu rekonstrukce VO v obci Haňovice.

IV. Obecní zastupitelstvo pověřuje:
l. Pana Ing. Davida Číhala k jednání na Krajském úřadě na správě silnic ohledně novém osazení značek při
vjezdu do obce Haňovice
2. Starostu p. Vogela k jednání a podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku par. č. 25/1
s Pozemkovým úřadem ČR dle zápisu.

V. Obecní zastupitelstvo vymezuje:
V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část územního plánu obce Haňovice,
včetně vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit (§ 108
odst. 2 písm. a) a odst. 3 stavebního zákona(, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 – Návrh vymezení závazné části
územního plánu.

VI. Obecní zastupitelstvo souhlasí:
S průběhem projednání a se způsobem vyřízení stanovisek, námitek a připomínek tak, jak je uvedeno ve
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, orgánů územního plánování sousedních územních
obvodů, připomínek a námitek vlastníků dotčených pozemků a staveb k návrhu územního plánu obce
Haňovice.

VII. Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Obecnímu úřadu Haňovice ve spolupráci s Městským úřadem, odborem výstavby usměrňovat investiční
činnost na území obce v souladu se schváleným územním plánem a zajistit, aby veškeré rozhodování
v území bylo v souladu se závaznou částí územního plánu. Ve lhůtě lx za dva roky provádět vyhodnocení,
zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce schválen.
2. Provést rozpočtové změny 10/2004 do rozpočtu za měsíc říjen – zajistí Přidalová.
3. Prověřit možnost nákupu židlí na Kluzovské hody – zajistí starosta p. Vogel.
4. Vypracovat nové smlouvy na pronájem pozemků na rok 2005 – zajistí p. Vogel.
5. Vypracovat návrhy smluv na prodej pozemků par.č. 128/2 a 128/3 – zajistí starosta p. Vogel .
6. Nabídnout objekt č.p. 30 do zpravodaje a provést výběrové řízení na využití této budovy.

V Haňovicích dne 27.10.2004
Za návrhovou komisi:
Ing. David Číhal
Vlastimil Přidal
Jaromír Damovský

starosta obce: A.Vogel
místostarosta: V.Přidal
místostarosta: Ing.D.Číhal

