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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.2/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
24.4.2012 v 17,35 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 Jaromír Damovský a členy Pavel Grossmann a
Ing.Ladislav Šana.
4. Ověřovatele zápisu ve složení: Miloslav Procháska a Jaroslav Kubica.
5. Kontrolu usnesení z minulé schůze dle zápisu.
6. Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2011 bez výhrad.
7. Hospodaření obce k 31.3.2012 bez výhrad.
8. Plán oprav v ZŠ a MŠ Haňovice.
9. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Haňovice a městem Litovel.
10. Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015.
11. Přijetí příspěvku z Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení JSDH obce Haňovice na rok 2012.
12. Spolufinancování obce Haňovice příspěvku z Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obce Haňovice na rok 2012 – nákup
elektrocentrály a to minimálně ve stejné výši, jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje.
13. Návrh smlouvy mezi Olomouckým krajem a obcí Haňovice na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obce Haňovice na rok 2012 – nákup
elektrocentrály.
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14. Členský příspěvek pro Spolek pro obnovu venkova ČR ve výši 1.500,-Kč.
15. Zvýšení finanční částky na opravu a údržbu v Restauraci u Kolmanů v roce 2012 ze 34.000,-Kč
na 50.000,-Kč.
16. Příspěvek na činnost pro Charita Šternberk – pobočka Litovel ve výši 2.000,-Kč.
17. Rozpočtové změny 4/2012.

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 2011.
3. Informace starosty a Výběrové komise pro přípravu výběrového řízení a výběr firmy na
zhotovení opravy mostků (lávek) přes potok o probíhajícím výběrovém řízení.
4. Informaci a opravách a úpravách v Restauraci u Kolmanů.
5. Informaci o vyhodnocení zápisu České školní inspekce v ZŠ a MŠ Haňovice.
6. Informaci o potvrzení Mgr.Ivany Králové Králové ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Haňovice a to do
roku 2018.
7. Informaci Finančního výboru o finanční kontrole na obecním úřadě.
8. Informaci o pronájmu kulturního domu a veřejného prostranství na akce:
-

4.-.5.5.2012 – M.Pokorná, prostor před Restaurací u Kolmanů – Májové slavnosti piva

-

6.10.2012 – P.Grossmann – taneční zábava

-

20.10.2012 – SDH Haňovice – taneční zábava

-

10.11.2012 – Haňovští, o.s. – Kluzovské hody

-

17.11.2012 – P.Grossmann – taneční zábava

-

8.12.2012 – TJ Doubrava Haňovice – taneční zábava

-

25.12.2012 – TJ Doubrava Haňovice – taneční zábava

9. Informaci o přípravě výstavby dětského hřiště.
10. Usnesení z dnešní schůze.
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III. Zastupitelstvo ukládá:
1. Stavebnímu výboru vybrat a oslovit stavební firmu s žádostí o předložení cenové nabídky pro
vyhotovení cenové nabídky na výstavbu ing. sítí pro výstavbu 16 RD na Dolním Konci.
2. Výběrové komisi pro přípravu výběrového řízení a výběru firmy na zhotovení opravy mostků
(lávek) přes potok Loučka oslovit alespoň tři firmy na opravu mostků (lávek) a následně
provést výběr.
3. Starostovi společně se stavebním výborem zajistit podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava a
vybavení hasičské zbrojnice“ z 9.výzvy MAS Moravská cesta – 16. kolo PRV.

Haňovicích dne 24.4.2012
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Jaromír Damovský

_______________

Pavel Grossmann

_______________

Ing.Ladislav Šana

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

