
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce                   

konaného dne 06.06.2017 

 Usnesení z 06.06.2017 

- bod C 1. Uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám uvedené v bodě B usnesení: 
- B/20. Kupní smlouvu Obce Hněvotín s Obcí Luběnice o odkoupení 2 ks zvonovývh 

kontejnerů, každý za 1000,-Kč – splněno dne 12.6.2017.  

- B/21. Nájemní smlouvu obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

na pronájem mandlovny za částku 2870,-Kč za každý rok nájmu – splněno dne 

29.6.2017.  

- B/22. Smlouvu obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a 

právu provést stavbu se společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 

Labem a MUDr. Radimem Kalinou, Mošnerova 28, 779 00 Olomouc na stavbu 

plynárenského zařízení na pozemku obce p.č. 603/1 v k.ú.Hněvotín – splněno. 

- B/23. Smlouvu obce o zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu 

s ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, č.IV-12-8009413/2 na 

stavbu energetického zařízení na pozemku obce p.č.455 – splněno. 

- B/24. Smlouvu obce o zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu 

s ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, č.EP-12-8003583 na 

umístění kabelového vedení v délce 2 m na pozemku obce p.č.1096 v k.ú.Hněvotín – 

splněno. 

- B/25. Smlouvu obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a 

právu provést stavbu se UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 na 

uložení podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích obce p.č. 

758/55 a 758/52 v k.ú.Hněvotín – splněno dne 28.6.2017. 

- B/26. Smlouvu obce se spol. Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín 

na zhotovení víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Hněvotín, v rozsahu 

položkového rozpočtu – splněno. 

- B/27. Nájemní smlouvu, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení a služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu mezi pronajímatelem Povodí Moravy a.s., 

Dřevařská 932/11, 60200 Brno a naší obcí na zaústění kanalizace obce do 

Hněvotínského potoka na p.č. 1192 v k.ú.Hněvotín – splněno. 

- B/28. Kupní smlouvu obce s p. Markem Mrázkem, Hněvotín č.23 na prodej pozemku 

obce p.č. 1067/3, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 37 m
2
 za cenu 

14 800,-Kč – splněno. 

- B/29. Kupní smlouvu obce s Annou Wágnerovou, Hněvotín č.23 na prodej pozemku 

obce p.č. 1067/4, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 48 m
2
 za cenu 

19 200,-Kč – splněno. 

- B/30. Smlouvu obce se spolkem PROVÁS z.s. o poskytnutí dotace ve výši 33 200,-

Kč (400,-Kč na každé dítě) na letní pobytový tábor 12. - 19. 8. 2017, v areálu UP 

Olomouc na přehradě Pastviny – splněno dne 20.6.2017. 

- B/31. Příkazní smlouva č.04-17-95 se spol. Energy Benefit Centre a.s., Křenova 

438/3, 162 00 Praha č.-Veleslavín na zakázku „Instalace VZT v budově ZŠ v obci 

Hněvotín – splněno. 

 

- bod C 2. Porovnat a upravit dohody zaměstnanců obce se schválenými směrnicemi 

– splněno. 

- bod C 3. Zpracovat informační dopis společnostem, které mají zájem o využívání 

ubytovny ubytování zahraničních dělníků cestou agentur zprostředkovávajících 

práci, o obavách zastupitelů z nárůstu kriminality, narušování nočního klidu a 

snížení úrovně bydlení v obci a jednoznačném nesouhlasu obce s těmito záměry – 

splněno. 

- bod C 4. Domluvit jednání k vyřešení námitky p.Vitoula a občanů k výstavbě 

tenisových kurtů – splněno 



- bod C 5. Projednat výběr vánočního osvětlení a dekorace s dodavatelem. Dekoraci 

předvést zastupitelům a občanům obce na příštím veřejném zasedání – splněno 

1.8.2017 (zastupitelé) a 15.8.2017 (občané). 

 

 

V Hněvotíně dne 15. srpna 2017 

 Novák Jozef Ing., předseda kontrolního výboru 


