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Usnesení 
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotín, 

konaného dne 19. února 2009 
 

Zastupitelstvo obce 
 
A/ bere na vědomí: 
 
                 -  zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od 14. zasedání zastupitelstva; 
             -  informaci kontrolního výboru; 
                 -  informaci předsedy komise pro zadávání zakázek malého rozsahu o výběru   
                    nejvhodnějších dodavatelů;  

  -  informaci předsedy výboru pro rozvoj bydlení a dopravy o pokračující výstavbě     
     v obci; 

                  - Výsledek auditu hospodaření obce. 
                 -  Výroční zpráva o poskytování informací 
                 -  připomínky členů zastupitelstva a občanů obce k projednávaným otázkám; 
        
 
B/ revokuje   Usnesení ze  14. zasedání zastupitelstva obleze dne 18. 12. 2008:   

               v bodě B/11  Podání žádosti o přidělení dotací z  LEADERU 2009  
                                     na rekonstrukci  veřejného osvětlení v části Kout.   

 
          v bodě B/12  Podání žádosti o přidělení dotací z  POV  2009  na  úpravu  
                               povrchu komunikace v místní části  Velký a Malý Válkov. 

 
                            v bodě B/13  Partnerství  s právním subjektem - Základní škola a mateřská  
                                                  škola,příspěvková organizace, Hněvotín  při akci „ Vybavení  
                                                  nábytkem a zařízením MŠ Hněvotín                                                                
C/ schvaluje: 

 
              1.  Závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad. 
               

2. Příspěvky obce Římskokatolické farnosti  Hněvotín na opravu a restaurování    
kulturních památek v k.ú. Hněvotín. 

-  na restaurování kamenného kříže před kostelem ve výši    80 000,- Kč. 
-  na opravu ohradní zdi  kostela  ve výši  300 000,-Kč. Podmínkou poskytnutí 

příspěvku je přidělení dotace z prostředků Kraje nebo státu.  
 
              3.  Příspěvek obce ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvková organizace ve výši 15 000,- Kč 
 

4.  Zřízení kontaktního místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy      
      -  Czech - Pointu.  

 
 

5. Podání žádosti  o poskytnutí příspěvku v rámci 2. výzvy integrovaného  
      operačního programu „ E-Government v obcích - Czech Point“, prioritní osa 2,    
      oblast intervence, ve výši 85 % způsobilých výdajů. 
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6.  Žádost  o poskytnutí dotace z LEADERU Regionu Haná na výměnu oken v DPS.  

 
              7.   Žádost  o poskytnutí dotace z POV, vyhlášeným Olomouckým krajem pro rok  
                   2009   na opravu ústředního vytápění a zdravoinstalace MŠ Hněvotín.  

                    
8.   Žádost o poskytnutí příspěvku na nákup věcného vybavení zásahové jednotky  
     SDH Hněvotín, ve výši 50 000,-Kč, z  rozpočtu Olomouckého kraje a podílu     
     obce ve stejné výši.  
 

              9.   Smlouvy o právu provést stavbu při rekonstrukci ulice Topolanská: 
                        -  s Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  
                        -  s FC Hněvotín  
                        -  s Olomouckým krajem -  SSOK 
                        -  Telefónicou O2 Czech Republic, a.s 
 
            10.  Mandátní smlouvu obce se spol.BM asistent s.r.o., Olomouc k „Revitalizaci  
                   veřejných ploch v obci Hněvotín, 1. etapa – ZŠ a Zákostelí“ 
                  
            11.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 32/2007, mezi obcí a spol. BM asistent pro  

        přípravu projektů z Regionálního operačního programu. 
 

12.  Smlouva se společností Telefónica O2 o přeložení dálkového telefonního kabelu. 
 
13. Dodatek smlouvy č. 2 se Spol. Stavebniny u komína, s.r.o., Dolní Novosadská    
       516/84, 779 00 Olomouc.   

     
14.  Smlouvu obce se spol. SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. na pronájem      
       kopírovacího zařízení MX 2300 N s příslušenstvím. 
 
15.  Smlouvy obce s ČEZ Distribuce, a.s, o zřízení věcného břemene  
     č. IV-12-8001426/001 a č. IV-12-8001895/001,      
    a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uložení  
     vodiče na  p.č. 1052, 1060, 1063 a 1067. 

        
            16.  Smlouvu darovací, smlouvu kupní a smlouvu směnnou mezi obcí Hněvotín  

 a majiteli pozemků na p.č. 249/3, 249/1, 249/2 s 249/4, v k.ú. Hněvotín. 
 

            17.  Smlouvu se Spol. ELEKTRO-BAU Olomouc na zhotovení veřejného osvětlení 
 v části Kout.                  

            
            18.   Smlouvu obce se SSOK o sdružení prostředků na stavební úpravy povrchu  
                    komunikace  III/5709 v  ulice Topolanská a Velký Klupoř 
                                                                           

 
            19.   Dodatek smlouvy č.1 se spol. SEZAKO Prostějov  o rozšíření zakázky  

      na čištění kanalizace do 10 % sjednané částky. 
 

            20.  Prodej části pozemku v majetku obce p.č 213/12, ostatní plocha o výměře 3 m2, 
                   v k.ú. Hněvotín majiteli sousední parcely  p. Snídalovi, za cenu 400,- Kč/m2.   
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                       Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrální  
                       pracoviště Olomouc. 
 

21.  Záměr pronájmu pozemků v majetku obce  dle seznamu, který je uveden  v příloze 
tohoto zápisu. Pozemky  jsou zapsány u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, 
Katastrální pracoviště Olomouc. 

 
22.  Žádost o převod  pozemků státu – zastupovaného Úřadem pro zastupování  státu ve 

věcech majetkových v k.ú. Hněvotín p.č. 233/2, ost. plocha o   výměře 129 m2 a  
p.č.221/2, ostatní plocha o výměře 25 m2  do majetku obce. 

                     Pozemky  jsou zapsány u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrální 
                    pracoviště Olomouc. 
  

23. Žádost o převod pozemků  Lesů ČR s.p.,  p.č. 546/1, zahrada o výměře 5317 m2  
546/3 , lesní pozemek o výměře 9 058 m2, vše  v k.ú. Hněvotín do majetku obce. 
Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrální             
pracoviště Olomouc. 

 
24.  Aktualizaci strategického plánu rozvoje obce Hněvotín pro léta 2007 – 2014 

 
25.   Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2009. 

                    
26.   Závěrečnou zprávu Mikroregionu Kosířsko za rok 2008. 

 
27.   Zadání  zakázek malého rozsahu: 

                      -  Společnost ELEKTRO-BAU s.r.o Olomouc -  zřízení veřejného osvětlení v části  
                         Kout; 

          -  Společnost INTOP s.r.o. Olomouc - celková oprava centrálního vytápění a  
            zdravoinstalace v budově č. 101 – MŠ Hněvotín; 

                      -   Společnost ELEKTRO-BAU s.r.o. Olomouc -  celková rekonstrukce  rozvodů 
                         a elektroinstalační práce v budově MŠ. 
                            

28.    Zastupování obce Mgr. Iljou Spurným v soudní  kauze s odvolaným  ředitelem   
         ZŠ a MŠ Hněvotín. 

 
29.   Úpravu odměn zastupitelům obce v souladu s  Nařízením vlády ze dne 5.1.2009,  
        kterým se mění nařízení č. 37/2003 o odměnách za výkon členů zastupitelstev, ve  
        znění pozdějších předpisů. Odměny se o předsedům výborů zvyšují na  1120,-Kč + 
       180,- Kč za počet  obyvatel, tj. 1300,-Kč a  členovi zastupitelstva na 360,-Kč +  
       180,- Kč, za  počet  obyvatel,  tj.  celkem 540,-Kč. 

 
30.   Investici do ovládání vodáren ve výši 350 000,-Kč.                  

 
31.   Vzdání se předkupního práva  na pozemek p.č. 610/6 

 
32.    Posunutí řešení bodu 4 a 5 z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce z 9.5.2008  
        do konce roku 2009 
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D/   Zamítá: 
       
    Žádost spol. SKANSKA DS a.s. o změnu v užívání stavby Obalovny asfaltových směsí Skanska  
    DS a.s. v k.ú. Hněvotín z dočasné stavby na trvalou.   
      
 
E/   Ukládá: 
 

1. Uzavřít schválené smlouvy a dodatky ke smlouvám dle usnesení z 15. zasedání  
       zastupitelstva obce. 
 
      Plní: starosta                                                                                               termín: únor 2009 
 

2. Projednat se společností SKANSKA  DS a.s. formu příspěvku obci a připravit návrh 
smlouvy. 

 
Plní: starosta                                                                                             termín: březen 2009   

 
3. Projednat se stavebním úřadem další postup stavebního řízení o změně utívání stavby 

Obalovny asfaltových smění Skanska DS a.s. v Hněvotíně. 
 
Plní: starosta                                                                                              termín: březen 2009  
 

4. Připravit podklady zastupitelstvu obce na dořešení skládek zeminy z let 2004-2006 v prostoru 
Hněvotínských skal  na pozemcích obce,  p.č. 1121 a p.č. 570/2 ,  a v intravilánu obce na p.č. 
132/1. 

 
      Plní: starosta, kontrolní výbor, 
              výbor pro životní prostředí,                       
              zastupitel Vladimír Jurtík                                                              termín: listopadu 2009  
 

5. Zahájení 3. změny územního plánu Obce Hněvotín 
  
     Plní: starosta, místostarosta p.Antl                                                               termín: červen 2009 
 
6. Předložit na pracovním jednání zastupitelstva obce seznam vlastníků nemovitostí  

Nenapojených na splaškovou kanalizace. 
 
Plní: starosta                                                                                                termín: březen 2009 

 
 
V Hněvotíně  19.2.2009 
 
Zapsala: Vyroubalová Iveta ………………………………………. 
 
Ověřovatelé:  Miloslav Antl……………………… Ing.Jaromír Sleha …………………………. 
 
Starosta: Ing. Jaroslav Dvořák…………………… 


