
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce                   

dne 13.10.2015 

 Usnesení z 13.10.2015 

- bod C/1. Uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám uvedené v bodě B usnesení: 
- B/11. Splněno 10/2015 – zadání modernizace www stránek obce Společnosti WSO 

CZ, Ječmínkova 21, 779 00 Olomouc za cenu 22 022,- Kč. 

- B/14. Splněno 5.10.2015 – smlouva o dílo se společnosti SKANSKA a.s., Líbalova 

1/2348, 149 00 Praha – Chodov, na realizaci akce „Komunikace lokalita Západní – 

Hněvotín“. 

- B/15. Splněno 14.10.2015 - smlouva s Římskokatolickou farnosti Hněvotín na 

pronájem části pozemku parc.č. 132/1 o výměře 700 m
2
  

- B/16. Splněno 14.10.2015 – smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-Podmokly, 

Teplická 874/8, č.IV-12-8011277/2 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a právu provést stavbu na pozemku obce parc.č. 1066/2. 

- B/17. Splněno 26.08.2015 – smlouva s Hasičským záchranným sborem 

Olomouckého kraje o bezúplatném převodu majetku (přijímač sirénový DSE 200/8). 

- B/18. Splněno 14.10.2015 – smlouva se společnosti SKANSKA a.s., Líbalova 

1/2348, 149 00 Praha – Chodov na realizaci akce „Propojovací komunikace-oprava 

povrchu“. 

- B/20. Splněno 14.10.2015 – smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-Podmokly, 

Teplická 874/8, č.IV-12-8011549/SoSB VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a právu provést stavbu na pozemku obce parc.č. 993/34. 

- B/22. Splněno 14.10.2015 – smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-Podmokly, 

Teplická 874/8, č.IP-12-8017777/SoSB VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu na pozemku obce parc.č. 

385/10, 385/11 a 1167 (Přidal) 

- B/23. Splněno 18.10.2015 – smlouva obce se společnosti EUROGREEN CZ s.r.o., 

nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín, na dodávku a montáž závlahového systému fotbalového 

hřiště včetně čerpací stanice za cenu díla ve výši 386 083,17 Kč. 

- bod C/2. Projednat s majitelem pozemku parc.č. 976/1 možnosti pronájmu nebo 

směny jeho části – úkol pro dnešní jednání. 

- bod C/3. Plněno – provést řádnou inventarizaci majetku obce. Zůstává provést 

inventarizaci pozemků k 31.12.2015. 

 

V Hněvotíně dne 15. prosince 2015 

 

 Novák Jozef Ing., předseda kontrolního výboru 


