
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce                   

konaného dne 11.10.2016 

 Usnesení z 11.10.2016 

- bod C 1. Uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám uvedené v bodě B usnesení: 
- B/23. Příkazní smlouva Obce Hněvotín s ARL Innovation s.r.o., Litovelská 1340/2c, 

779 00 Olomouc na zpracování žádosti o dotaci na „Sportovní areál Hněvotín“ – 

nebude se žádat o dotaci, viz informace o projektu. 

- B/24. Splněno – kupní smlouva obce s p.Matějem Klapetkem, Masarykova tř. 889/3, 

779 00 Olomouc , na odkoupení RD č.88 a pozemků p.č. 90 a p.č.st. 8 v k.ú. 

Hněvotín. 

- B/25. Kupní smlouva obce s MUDr. Jiřím Lošťákem, bytem Vídeňská 362/48, 

Olomouc na prodej stavebního pozemku p.č. 385/44 – viz revokace usnesení o 

zrušení smlouvy. 

- B/26. Splněno – smlouva obce s Ing.Liborem Pavlíčkem a Ing.Martinou 

Pavlíčkovou, bytem Bacherova 1267/9, Olomouc na prodej stavebního pozemku 

p.č.385/3.  

- B/27. Splněno – smlouva o dílo s Jakubem Lenertem, RUNEX 783 47 Hněvotín 

č.394 na zhotovení doplňujících prvků na FIT stezku.  

- B/28. Splněno – dodatek ke smlouvě obce se spol. BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, 

779 00 Olomouc, v němž se navyšuje rozpis cen na zveřejňování smluv obce jako 

zadavatele veřejných zakázek.  

- B/29. Splněno – nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 

Lipenská 120, a obcí Hněvotín na stavbu a umístění autobusových zastávek na 

pozemku kraje p.č. 1028/1.  

- B/30. Splněno – smlouva o právu provést stavbu mezi Olomouckým krajem 

zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, s obcí Hněvotín na 

stavbu a umístění autobusových zastávek na pozemcích kraje p.č. 1028/1, 1028/2 a 

p.č. 1028/3. 

- B/31. Splněno – smlouva o právu provést stavbu mezi Ing. Ivo Huskem, ČSA 801, 

783 53 Velká Bystřice a obcí Hněvotín na stavbu autobusové zastávky na pozemku 

p.č. 425/52.  

- B/32. Splněno dne 12.10.2016 – smlouva České telekomunikační infrastruktury a.s., 

Olšanská 2681/14, 142 01 Praha a obcí Hněvotín o zřízení služebnosti na 

telekomunikační zařízení na pozemku obce p.č. 213/1.  

 

- bod C 2. Vybrání nejvhodnějšího dodavatele Projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce Sportovního areálu Hněvotín“ – úkol pro komisi pro zadávání 

veřejných zakázek na dnešní zasedání. 

 

- bod C 3.Vybranému projektantovi dle bodu C 2. vydat Plnou moc pro zastupování 

obce při jednáních s orgány státní správy za účelem vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení na akci Rekonstrukce Sportovního areálu Hněvotín – viz 

informace komise pro zadávání veřejných zakázek 

 

- bod C 4. Plněno průběžně – řádná inventarizace majetku obce probíhá, úkol do 

31.ledna 2017. 

 

V Hněvotíně dne 6. prosince 2016 

 Novák Jozef Ing., předseda kontrolního výboru 


