
 
Usnesení 

z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotína, 
konaného dne 13. května 2008 

 
 

Zastupitelstvo obce 
 
A/ bere na vědomí: 
 
                 -  zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od 9.zasedání zastupitelstva 
             - Informaci kontrolního výboru 
                 -  předloženou důvodovou zprávu 
                 -  informaci o převzetí pozemků obcí od Ředitelství silnic a dálnic podél rychlostní  
                    komunikace R- 35 po provedení konečných úprav. 
                 - podnět zastupitele p. Jurtíka  kontrolnímu výboru na prověření pracovních  
                    postupů obce od 1.1.2007 do 31.12. 2007. 

- informaci starosty obce o výzvě MV ČR k zjednání nápravy a výsledku jednání  
   s orgány MV ČR k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 

                 - informaci starosty o nepřidělení dotací z POV a podání žádosti o dotace  
                    na rekonstrukci ZŠ v další výzvě 
                 - návrh podmínek  Zemědělského družstva Hněvotín na uvolnění pronajatých  
                     pozemků 
                 - Připomínky členů zastupitelstva a občanů obce k projednávaným otázkám 
 
 
B/  revokuje: 
 

1. Usnesení č. 8 z 11. prosince 2007 v bodě  C/14 
 

 
C/ zamítá: 

 
1. Žádost  příspěvkové organizace Sociální služby pro seniory Olomouc na příspěvek 

obce  pro rok 2008 ve výši 165 000,-Kč.  
 

2. Žádost p. Lomayu Roberti o odkoupení části p.č. 213/15. 
 
3. Nabídku  SCHKO Litovelské Pomoraví  o odprodej pozemků v Přírodní památce Na  

skále do vlastnictví státu.   
 
 

4. Návrh spol. ARKO TECHNOLOGY, a.s. na navýšení ceny stočného o 1,-Kč se 
zpětnou platností od 1.1.2008. 
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D/ nevyhovuje námitkám 
 

       Ing. Jiřího Frgala a ing. Evy Frgalové 
       Ing. Josefa Zadiny a ing. Věry Zadinové 
       proti navrhované bytové výstavbě v lokalitě II/11 a v případě jejího ponechání         
       ve změně požaduje vyloučit z nepřípustného funkčního využití plochy  

          zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí a zařadit je do přípustného  
          využití a jako nepřípustné využití zařadit výstavbu objektů vyšších jak jedno    
          podlaží + podkroví, tak jak je stanovena prostorová regulace u sousední 
          plochy H. 
 
 
E/ schvaluje a vydává 

            podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
     a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., za použití  
     § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona  
     č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
     o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu  
     evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4  
     stavebního zákona Soubor změn č. 2 územního plánu obce Hněvotín. 

 
 
F/  ruší : 
 

1. Obecně závaznou vyhlášku  obce Hněvotín č. 1/2007, o místním poplatku  
      za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu  
      a kanalizace. 

 
 

G/ schvaluje 
 
       1.   Smlouvy obce Hněvotín o věcném břemeni uložení a obsluhy splaškové  
             kanalizace s vlastníky pozemků         p.č. 345/12 
                                                                         p.č. 844/11 
                                                                         p.č. 880/20                           
                                                                         p.č. 880/29 
                                                                         p.č. 899/24 
                                                                         p.č. 927/26 
                                                                         p.č. 927/36 
                                                                         st.p.č. 61   

       v k.ú. Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, pracoviště    
                  Olomouc. 
                  Smlouvy byly uzavřeny na základě dříve uzavřených smluv o smlouvách  
                   budoucích. 
 
 

2. Smlouvu s  Ing. Stanislav  Plaček – projekce,  na zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci budovy mateřské školy v Hněvotíně  č. 101. 
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3. Darovací smlouvu s Českou republikou – Ministerstvem obrany, Tychonova 1, 160 01 

PRAHA 6  a obcí Hněvotín na bezúplatný převod podzemní stavby  
                        ( ÚŽ – 6) na p.č. 546/1 v k.ú. Hněvotín, zapsaného u Katastrálního              
       úřadu Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc. 

 
4. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem na bezúplatný převod 

pozemků p.č. 54/9 ostatní plocha o výměře 72 m2 
                                            p.č. 1028/1 ostatní plocha o výměře 10818 m2 
                                        a  p.č. 1028/2 ostatní plocha o výměře 2022 m2 v k.ú. Hněvotín,    
                zapsaných u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrálního pracoviště  
                Olomouc na LV 483 s částí silnice III/5708 ( spojka od křižovatky se silnicí  
                II/570 po křižovatku se silnicí  III/5709 v délce 458 bm), která bude vyřazena  
                ze silniční sítě kraje. 

 
5. Smlouvy obce Hněvotín se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, 

Teplická  874/8,   IČ 27232425 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12- 8002191 na  pozemku  p.č. 213/2 a  987/8  v k.ú. Hněvotín. 

 
6. Smlouvu o dílo se spol. IDOP Olomouc, a.s. na zpracování projektové dokumentace „ 

Revitalizace veřejných ploch v obci Hněvotín, 1.etapa – ZŠ  
       a Zákostelí“ ( Kout). 

        
7. Dodatek ke smlouvě č. 1 se spol. IDOP Olomouc, a.s. na projektovou dokumentaci 

„Stavební úpravy komunikace III/5709 v obci Hněvotín – rozšíření zakázky o Ulici 
Topolanská „.  

 
8. Smlouva obce se spol. Stavebniny u komína, s.r.o., Dolní Novosadská 516/84,  

                  779 00 OLOMOUC na zhotovení  přídlažby v části středu obce,  kanalizačních  
                  vpustí a úpravě podkladu  komunikace vedle hasičské zbrojnice a středu obce. 
 

9. Smlouvu obce se spol.Wanzl a.s. Hněvotín  o souhlasu se stavbou objektu  
      na pozemku obce p.č. 425/14, v k.ú. Hněvotín, zapsaného u Katastrálního úřadu  
      Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc. 

 
10. Smlouvu o dodávce pitné vody se spol. ARKO z vodojemu Skály.  

 
11. Zvláštní limity v „ Kanalizačním řádu stokové sítě obce Hněvotín“  pro   

                       vypouštění  odpadních vod společností Apetit-food a.s. , Hněvotín č. 410, 
                       783 47 Hněvotín. 
                       Zvýšené náklady ČOV Lutín na likvidaci překročených CHSK a BSK budou 
                       na vrub spol. Apetit-food. 

       
12. Odkoupení stavebního pozemku p.č. 578,  v k.ú. Hněvotín,  zapsaného  
          u  Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc  o výměře 99 m2  
         do  majetku obce  od původního majitele p. Rostislava Paráka, 783 47 Hněvotín  
          č. 132  za cenu  400,-Kč za m2 dle navržené kupní smlouvy. 
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           13.  Prodej pozemku obce p.č. 425/14, orná půda o výměře 4 m2 v k.ú. Hněvotín, 

                zapsaného u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc  
                na LV 10001 za cenu 130,-Kč/m2,  Obchodní společnosti  Wanzl spol. s r.o.,  
                Hněvotín . 
 

 14. Úpravu odměn za výkon funkcí členům zastupitelstva obce v souladu     
        s Nařízením vlády částka  23  z   29. 2. 2008, kterým se mění nařízení vlády 
        č. 37/2003 takto: 
                - zastupitelům vykonávajících funkce neuvolněných místostarostů  
                  ve výši   6000,-Kč 

                          - zastupitelům vykonávající funkce předsedy výboru zastupitelstva  
                            ve výši 1240,-Kč                         

                                 - členům zastupitelstva   ve výši   510,-Kč  
                         Úprava je ke dni 1. 2. 2008.   
 
 

15.  Zaplacení  pohledávky 45 000,- Kč + DPH - Spol. Frys – projekce, Šumperk,  
       vůči obci Hněvotín, za rozpracování projektové dokumentace na přístavbu     
       tělocvičny, zadanou bývalým starostou Vladimírem Jurtíkem  bez souhlasu    
       zastupitelstva obce.    

      
 
              16.   Žádost obce Hněvotín o bezúplatný převod pozemků ze správy PF ČR  

                              p.č. 993/26 orná půda o výměře   952 m2 
                              p.č. 993/37 orná půda o výměře 4824 m2   
                              p.č. 993/38 orná půda o výměře 9629 m2 
                           a p.č. 385/1   orná půda o výměře 5313 m2 
                v k.ú. Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, pracoviště  
                Olomouc,  do majetku obce Hněvotín. 

 
 
                17.  Odkoupení pozemků      p.č. 993/36, orná půda o výměře 12801  m2  
                              v k.ú. Hněvotín, zapsaného u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,   
                              pracoviště Olomouc,   

                             od Jaroslava a Marie Čtvrtlíkových dle uzavřené smlouvy  
                        a p.č. 993/42, orná půda o výměře  14940 m2, v k.ú. Hněvotín zapsaného  

                              u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,  pracoviště Olomouc,   
                             od Ludmily Stoličkové a Josefa Hryzbila dle uzavřené smlouvy  
                        do majetku obce Hněvotín pro plánovanou výstavbu RD v zóně U hřistě. 
 
 

                18.   Bezúplatnou směnu  části  pozemku  p.č. 1047, ostatní plocha, o výměře  
                        381 m2 v majetku obce Hněvotín, v k.ú. Hněvotín, zapsaného u Katastrálního  
                        úřadu Olomouckého kraje,  pracoviště Olomouc,  s  vlastníky pozemků  
                        p.č. 248/1,  p.č. 249/1,  p.č. 249/2,  p.č. 249/3 a  p.č. 249/4, vše orná půda,  
                        v k.ú. Hněvotín  za nově vzniklou parcelu ( budoucí ulici ) p.č. 249/5 orná  
                        půda, o výměře 654 m2. 
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                19.  Záměr bezúplatné směny pozemku  p.č. 993/34, v k.ú. Hněvotín, zapsaného 
                       u Katastrálního  úřadu Olomouckého kraje,  pracoviště Olomouc,    
                                                orná půda o výměře   1560 m2  

                       od vlastníka Zdeňka  Knause  za stavební zasíťovanou parcelu z majetku obce  
                       výměře 1000 m2.    

 
 

20. Záměr pronájmu plynovodů v majetku obce v ulici Za školou a Spojovací. 
 
21. Záměr prodeje plynovodu v majetku obce v ulicích Za školou a Spojovací. 
 
22. Záměr prodeje stavební unimobuňky. 

 
23. Záměr prodeje požárního vozidla Š-706/RT – Kr za odpisovou cenu. 

 
24. Nákup požárního vozidla Š-706 RT od obce Tršice za cenu do 40 000,-Kč. 

 
25. Poskytnutí  příspěvku SDH obce na opravu vozidla  Š-706 RT/CAS do výše  

200 000,-Kč na zvýšení  akceschopnosti zásahové jednotky. 
 

26. Stanovení prodejní ceny zasíťovaných stavebních  pozemků z majetku  obce   
v zóně U hřiště  na 1200,-Kč/m2 . 

 
27. Zvýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu  na údržbu zeleně a úklid  obce 

                o jednoho zaměstnance na dobu určitou ( 6 měsíců ),  jehož mzda bude  
                dotována Úřadem  práce Olomouc.      

 
28. Veřejnou vyhlášku  „ Oznámení o vydání opatření obecné povahy – změny 
        č. 2. územního plánu obce Hněvotín. Viz příloha. 
 
29.   Rozpočtová opatření č. 1/2008  a č. 2/2008.  

 
 
 
   H/  Ukládá: 

1. Oznámit veřejnou vyhláškou Změnu územního plánu obce Hněvotína č.2. Po nabytí 
právní moci předat dokumentaci Stavebnímu úřadu Lutín, Odboru  koncepce a rozvoje 
Magistrátu města Olomouce a Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. 

       Plní: starosta                                                Termín: do 10 dnů od  sejmutí z ÚD 

 

2. Realizovat záměr obce po schválení 2.změny územního plánu v souladu s Plánem  
            strategického rozvoje obce na léta 2007-2010 s výhledem do roku 2014 a  Plánem 
            investic a oprav majetku obce Hněvotín na rok 2008. 
 
             Plní: výbor pro rozvoj bydlení a dopravy a  starosta        Termín: květen 08-říjen 2010  
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3. Projednat s advokátskou kanceláří Mgr. Spurný, další postup obce při  řešení 

zpoplatnění připojení stavebních pozemků na inženýrské sítě vybudované obcí.   
 
Pní: starosta a výbor pro rozvoj bydlení a dopravy           Termín: květen-srpen 08 

 
4.  Prověřit se smluvní advokátskou kanceláří Mgr. Spurný možnosti vymáhání      
        zaplacené pohledávky 53 550,-Kč  na bývalém starostovi občansko- právní cestou. 

 
Plní: kontrolní a finanční výbor a starosta                           Termín: květen-červen 08 

 
5. Prověřit zákonnost  založení skládek výkopků a zeminy ze splaškové kanalizace  

           v letech 2005-2006   Sdružením STAVOD-EKOZIS na pozemcích obce  
           p.č. 570/2-lesní poz.,1121 ost.komunikace a pozemku PF ČR p.č. 132/1,  
           souhlas  zastupitelstva obce,  výhodnost pro obec a způsob vyúčtování skládkování. 
           Navrhnout právní řešení stavu. 
 
           Plní: kontrolní výbor, výbor pro rozvoj bydlení a starosta       Termín: květen-červen 08 
 

6.  Realizovat schválené smlouvy o prodeji a směně pozemků z majetku obce, smlouvy 
o odkoupení a převodu pozemků do majetku obce Hněvotín. 
 
Plní: starosta, výbor pro rozvoj bydlení a dopravy                 Termín: květen-červen 08 

  
7. Projednat možnosti převodu pozemků v majetku státu, v užívání Státních lesů Hradec  
      Králové,  Pozemkového fondu a Technických služeb Olomouc v prostoru  
      Hněvotínských skal. 
 
      Plní: starosta                                                                            Termín: květen-srpen 08  
 
8. Projednat právní postup obce při  řešení  výpovědních lhůt a dalšího pronájmu      

pozemků  obce ZD Hněvotín. Řešení navrhnout zastupitelstvu obce. 
 
Plní: kontrolní výbor a starosta                                          Termín: květen – červen 08 

 
     
      9.   Projednat Společnou investici na úpravě zdi objektu tvořící hranici pozemku s DPS. 

 
            Plní: starosta s výborem pro rozvoj bydlení a dopravy     Termín : červen 2008 
 
  
 I/  Trvá   
 
           1.   na svém původním zamítavém stanovisku k těžbě písku spol. AGIR  
                 v k.ú. Lutín, Hněvotín a Luběnice i po vydání souhlasu KÚ Olomouckého kraje.                
 
 
 
 



 
 
 
 


