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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.2/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
19.3.2013 v 18,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Haňovice.

I.Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program dnešní schůze tak, jak byl navržen starostou obce doplněný o bod č. 11 a v různém.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Miloslav Špunda a členy Pavel Grossmann a Miloslav
Procháska.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Damovský a Ing. David Číhal.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu.
6. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2009004S,SML09/42 na pořízení projektu pro vydání stavebního
povolení na stavbu Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a
v obci Haňovice. Obec Haňovice uhradí v roce 2013 částku 375.000,- Kč a v roce 2014 druhou
část projektu ve výši 375.000,- Kč.
7. Zastupitelstvo obce schválilo: Záměr obce na prodej pozemků p.č. 189/1 a 200/1.
8. Rozpočet obce Haňovice na rok 2013. Rozpočet je vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
6.950.000,-Kč.
9. Dodatek č.1 k dohodě o školských obvodech mezi obcí Haňovice a městem Litovel.
10. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. SNM 01/110/2013/VB na plynárenské zařízení přes
pozemky p.č. 289/4 a 346/1, vše v k.ú.Haňovice.
11. Zřídit navíc jedno pracovní místo pro VPP a to na období od 2.5.2013 – 31.10.2013.
12. Příspěvek pro Charitu Šternberk ve výši 4.000,- Kč na rok 2013.
13. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem kulturního domu na akce na podzim 2013 dle zápisu a
návrhu kulturního výboru.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Žádost p. Martina Dostála a p. Vojtěcha Novotného o odprodej pozemku par.č. 110.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci o koupi nového multifunkčního traktoru.
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3. Návrh rozpočtového výhledu obce Haňovice na roky 2014-2016.
4. Usnesení z dnešní schůze.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Ing. Davidovi Číhalovi získat informace o dalších nabídkách multifunkčních malotraktorků.
2. Místostarostovi a Kontrolnímu výboru zajistit stavební dozor, konzultaci s projektantem opravy
lávek a součinnost s firmou CB s.r.o. při opravě lávek L1 a L2.

Haňovicích dne 5.2.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

_______________

Ing. Ladislav Šana

_______________

Miloslav Procháska

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

