
Usnesení 
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotína, 

konaného dne 19. srpna 2008 
 
Zastupitelstvo obce 
 
A/ bere na vědomí: 
                -  zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od 11. zasedání zastupitelstva; 
             -  informaci kontrolního výboru; 
                -  informaci o volbách do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva Olomouckého kraje 
                -  informaci o prodloužení doby rekultivace skládky TKO Hněvotín do 31. 6. 2010. 
                -  zájem ZD Hněvotín o pronájem pozemků obce o celkové výměře 15,3457 ha 
                -  informaci předsedy komise pro zadávání zakázek o výběru dodavatelů služeb  

    a  materiálu pro rekonstrukci ZŠ a provedení zednických, obkladačských 
     a úklidových prací při rekonstrukci ZŠ zaměstnanci obce. 

               -  připomínky členů zastupitelstva a občanů obce k projednávaným otázkám; 
        
B/ schvaluje: 
               1.    Smlouvu 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. IP-12- 8000060/001 na  pozemku  p.č. 1066/2 a 1067  v k.ú. Hněvotín. 

 
               2.    Smlouvu obce s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku  
                      p.č. 993/49 orná půda, 128 m2 ( cesta za okrajem hřiště). 
 
               3.    Smlouvu obce s Pozemkovým fondem ČR o úplatném  převodu pozemku  
                      p.č. 57, 98/1 a  98/2 v k.ú. Hněvotín z majetku státu do majetku obce. 
 
               4.    Smlouvu obce s IDOP Olomouc, a.s., Řepčínská 82, 779 00 Olomouc  

       na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na rekonstrukci silnice 
       II/57O a přilehlých prostor. 
 
5.   Smlouvu se Státním podnikem Vojenské lesy a statky Praha, divize Lipník nad B., 

Dopravně-mechanizační správa na celkovou opravu hasičského vozidla obce - 
LIAZ Š 706/CAS 25.   
 

6. Smlouvu obce s Olomouckým krajem o poskytnutí finančního příspěvku rozpočtu  
Olomouckého kraje na opravu požární techniky CAS ve výši 50 000,-Kč. 

 
7. Smlouvu obce se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze  
       SFŽP na Obnovu krajinných struktur v k.ú. Hněvotín. 
 
8. Smlouvu obce s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava o 

poskytnutí  dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na 
Revitalizaci  veřejných ploch v obci Hněvotín. 



-  2  - 
 

9.    Smlouvu s geodetem Ing. Jankovský na zaměření zóny hřiště, včetně zaměření  
        jednotlivých stavebních parcel . 
 
10.   Dodatek ke Kupní smlouvě s p.Rostislavem Parákem, 783 47 Hněvotín č. 132 
        o odkoupení části parcely p.č. 927/36. 
 
11. Dodatek ke smlouvě s Auditorskou kanceláří Ing. Eduarda Kepáka o navýšen 
        ceny  za provedení auditorských prací.  
 
12.  Vyřazení hasičského vozidla  LIAZ Š 7O6 RT/Krop. z evidence motorových  

 vozidel a odprodej do kovošrotu k ekologické likvidaci. 
 Výtěžek zahrnout do příjmů obce. 

 
13.  Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na opravu požární techniky 

  ve výši 50 000,-Kč a spolufinancování minimálně ve stejné výši, jako je výše  
  příspěvku. 

 
14.  Prodej pozemků v majetku obce p.č. 993/37, orná půda o výměře 4824 m2 

                      a p.č. 993/38, orná půda o výměře 9629 m2 vše v k.ú.Hněvotín. 
                      Pozemky budou před prodejem deparcelizovány na jednotlivé stavební parcely 
                      dle schválené studie a prodány zájemcům. 
                 

15.   Záměr bezúplatné směny pozemku obce p.č. 993/26, orná půda o výměře 952 m2, 
  v k.ú. Hněvotín  za pozemek p.č. 993/34, orná půda o výměře 1560 m2 v k.ú.  
  Hněvotín vlastníka p. Zdeňka Knause, bytem Arbesova 189/28, 783 01 Olomouc  
  Slavonín. 

 
16.   Prodej pozemku obce, p.č. 69/7, zahrada o výměře 81 m2 manželům Mgr. Daně 

  a Milanovi Dostálovým, bytem 783 47 Hněvotín č.  za cenu 400,-Kč/m2.         
 
17.   Nákup mobilního, světelného, signalizačního zařízení na měření a informaci  
        o rychlosti projíždějících vozidel. 
 
18.  Nákup nábytku a počítačové techniky pro pedagogický sbor ZŠ z ušetřených     
        prostředků z rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2008. 
         
19.  Umožnění odkupu pozemku obce p. Snídalovi , Hněvotín č. 93    
 
20.  Posunutí termínu splnění v Usnesení zastupitelstva z 11. zasedání v bodě G/3  
       do konce roku  2008. 

 
                21.  Bezplatný pronájem ženijního úkrytu MS Blata Hněvotín. 
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C/   Ukládá: 
 

1. Připravit návrh Nájemní smlouvy se ZD Hněvotín. 
 
                  Plní: starosta ve spolupráci s adv.kanc. Spurný                Termín: do příštího zasedání 
 
                 

2. Zpracovat kupní smlouvy a realizovat prodej stavebních pozemků zájemcům, dle 
upřesnění Výboru pro rozvoj bydlení a dopravy. 
Příjem z prodeje zahrnout do rozpočtu obce. 

 
                  Plní: starosta ve spolupráci s adv.kanc. Spurný               Termín: srpen-prosinec 2008  

 
3. Zpracovat smlouvy s organizacemi dle výběru nejvhodnějších nabídek,  komisí pro 

zadávání veřejných zakázek a realizovat dodávky prací a materiálu k zabezpečení  
      stavebních úprav v budově  Základní školy č. 250. 
 
Plní: starosta s komisí pro zadávání veřejných zakázek    Termín srpen-říjen 2008  

 
 

 
     D/  Trvá: 
 
                Na svém souhlasném stanovisku k vybudování Technologického parku spol. GEMO 
                v k.ú. Hněvotín i přes nesouhlasné stanovisko orgánů státní správy. 
 
 
 
               Hlasováno:    pro   6 
 
 
 
 
               V Hněvotíně  19.8.2008 
 
               Zapsala:  Iveta Vyroubalová 
 
 
 
              Ověřovatelé:   Miloslav Antl 
 
                                     Ing. Tomáš Dostál 


