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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
5.2.2013 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 16 a 20.
2. Zapisovatelku Boženu Přidalovou.
3. Návrhovou komisi ve složení předseda Jaromír Damovský a členy Ing. Ladislav Šana a Miloslav
Procháska.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Vlastimil Přidal a Ing. David Číha.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu.
6. Hospodaření obce k 31.12.2012 bez výhrad.
7. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 31.12.2012 bez výhrad.
8. Převedení přebytku ZŠ a MŠ Haňovice ve výši 13.012,- Kč do Rezervního fondu ZŠ a MŠ
Haňovice.
9. Podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje v roce 2013 na projekt „Oprava krajnice
přístupové komunikace k ZŠ a MŠ Haňovice“.
10. Příspěvky pro občanská sdružení v roce 2013:
-

TJ Doubrava Haňovice – 65.000,-Kč na činnost.

-

SDH Haňovice 35.000,- Kč, z toho 25.000,-Kč bude použito na provoz, nákup materiálu
a opravy techniky, 5.000,- jako podíl pro MAS Moravská cesta a 5.000,- na opravu
omítek zbrojnice.

-

MS Doubrava Haňovice 10.000,- Kč na novou vodovodní přípojku.

11. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2013. Příspěvek pro ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2013
ve výši 760.000,-Kč. V případě, že náklady na plyn budou nižší než 370.000,-Kč, bude o tuto
částku ponížen příspěvek pro ZŠ a MŠ.
12. Změnu dodavatele plynu do ZŠ a MŠ Haňovice.
13. Podat žádost o dotaci z „OPERAČNÍ PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ na zateplení
budovy ZŠ a MŠ Haňovice . Odborné služby dle smlouvy č.B110009/2013 zajistí AXIOM
engineering s.r.o. Náklady na projekt budou zapracovány do rozpočtu na rok 2013.
14. Výroční zprávu o podávání informací za rok 2012.
15. Investiční záměr ”Litovel kompostárna“ za těchto podmínek: Obec Haňovice bude mít možnost
zdarma vyvážet zeleň na tuto kompostárnu, jednotlivé kroky přípravy a stavby budou projednány
s obcí Haňovice.
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16. Revokaci usnesení č.6/2012 bod.11 - Podat výpověď smlouvy s firmou.A.S.A. odpady Litovel a
následně znova jednat s firmou .A.S.A. odpady Litovel, firmou Unimed Medlov a TS Olomouc
na odvoz komunálních odpadů.
17. Cenovou přílohu pro rok 2013 ke smlouvě o dílo č. S015910006 mezi obcí Haňovice a firmou
.A.S.A. odpady Litovel na svoz a likvidaci komunálních odpadů.
18. Návrh smlouvy na prodej vodovodu obce Haňovice (Jedná se o 303 m PVC DN 80 a 2385 m
PVC DN 100) Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. za cenu 1.500.000,- Kč. Příjem
z prodeje vodovodu bude použit na výstavbu kanalizace v obci Haňovice.
19. Investiční záměr ZD Haňovice. Jedná se o rozšíření Bioplynové stanice Haňovice – rozšíření
výroby el. energie o 500kW el.výkonu a 464kW tepelného výkonu, sušící linku na sušení
biomasy a novou posklizňovou linku se skladem obilovin.
20. Zateplení stropu sálu kulturního domu.
21. Členský příspěvek pro spolek pro obnovu venkova v roce 2013 ve výši 1.500,-Kč.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci o zateplení stropu sálu kulturního domu tepelnou izolací Supafil Loft 045. Zateplení
proběhne po schválení rozpočtu obce Haňovice na rok 2013
3. Informace o opravách lávky L1a L 2.
4. Informace o podání žádosti o převod pozemků dle § 2c) zákona č. 172/1991 Sb ve znění zákona
č.173/2012 Sb.
5. Usnesení z dnešní schůze.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu výboru stanovit podrobnosti k vyhlášení prodeje pozemků p.č. 189/1, 200/1 a
200/20.
2. Starostovi zajistit cenovou kalkulaci na výstavbu ing. sítí pro pozemky p.č. 189/1, 200/1 a
200/20.
3. Starostovi jednat s předsedou ZD Haňovice o finančních podmínkách a výstavbě teplovodu do
kulturního domu.
4. 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.
5. Starosta společně s ředitelkou ZŠ a MŠ Haňovice zajistí ekonomicky výhodnějšího dodavatele
plynu do ZŠ a MŠ Haňovice.
6. Starostovi zajistit alespoň dvě cenové nabídky a po té zajistit Průkazy energetické náročnosti
budov na budovy ZŠ a MŠ Haňovice, KD Haňovice a Restaurace u Kolmanů.
7. Starostovi a předsedovi Finančního výboru dopracovat rozpočet, zveřejnit a předložit ke
schválení na příštím zastupitelstvu.
8. Starostovi prověřit a popř. požádat o převod pozemků v k.ú. Haňovice na obec Haňovice, které
splňují podmínky podle § 2c zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 173/2012 Sb.

3
9. Starostovi zajistit podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ a MŠ Haňovice z
„OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“
10. Starostovi a místostarostovi zajistit alespoň dvě cenové nabídky na zateplení stropu sálu
kulturního domu a po schválení rozpočtu zajistit zateplení stropu sálu kulturního domu.
11. Starostovi prověřit cenové možnosti nákupu traktorku s příslušenstvím.
12. Zastupitelům Ing. D.Číhalovi, Ing. L. Šanovi a J.Damovskému zajistit vhodnou techniku pro
čištění vodního náhonu od rybníka za bytovkami. Starostovi po tom, co bude zajištěna technika
zajistit vyčištění vodního náhon u rybníka za bytovkami.

Haňovicích dne 5.2.2013
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

_______________

Ing. Ladislav Šana

_______________

Miloslav Procháska

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

