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OBEC HAŇOVICE
USNESENÍ
č.4/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Haňovice konaného dne
14.8.2012 v 18,05 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 Miloslav Procháska a členy Miloslav Špunda a Jaroslav
Kubica.
4. Ověřovatele zápisu ve složení Vlastimil Přidal a Pavel Grossmann.
5. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce dle zápisu
6. Hospodaření obce k 30.6.2012 bez výhrad.
7. Žádost o udělení licence veřejné linkové vnitrostátní osobní dopravy na lince 890834 Litovel –
Slatinice.
8. Výběr firem pro projekt „Obnova hasičské zbrojnice v Haňovicích“ s nejnižšími nabídkami:
Výměna krytiny a oprava střechy – Michal Vyroubal, Výroba vrat a vstupních dveří – Radek
Kubíček, Zednické práce a zpevnění povrchu – Jaroslav Mikmek
9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Haňovice a SMP Net,s.r.o. na prodloužení
STL plynovodního řádu LPE D 63 přes pozemky p.č. 289/4 a 344/5 k.ú Haňovice.
10. Rozpočtové změny 8/2012.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Volební reklamy v Haňovském zpravodaji.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
2. Informaci o Výbor pro kulturu a školství o pronájmu kulturního domu na taneční zábavu se
skupinou MOTORS a to dne 22.9.2012.
3. Dotazy občanů obce
4. Usnesení z dnešní schůze.
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IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi zveřejnit v Haňovském zpravodaji nabídku na prodej části pozemků par.č. 189/1,
200/1 a 202/3.
2. Starostovi zajistit realizaci projektu „Dětské hřiště v Haňovicích“.
3. Starostovi zajistit realizaci opravy mostku (lávky) L1.
4. Starostovi zajistit vyjádření Dopravního inspektorátu k dopravní situaci na křižovatce u kapličky
(do Kouta).
5. Starostovi zajistit realizaci projektu „Obnova hasičské zbrojnice v Haňovicích“.
6. Starostovi a místostarostovi jednat s firmou C.B. s.r.o. a trvat na vyhotovení mostku L1 přes
potok Loučka dle projektu.

Haňovicích dne 14.8.2012
___________________
starosta obce
Arnošt Vogel

Za návrhovou komisi:
Miloslav Procháska

_______________

Miloslav Špunda

_______________

Jaroslav Kubica

_______________

___________________
místostarosta obce
Vlastimil Přidal

