
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce                   

dne 15.12.2015 

 Usnesení z 15.12.2015 

- bod D/1. Uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám uvedené v bodě B usnesení: 
- B/16. Splněno 16.12.2015 – kupní smlouva obce s LESY ČR, s.p., Krajské ředitelství 

Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk o koupi pozemku p.č.545/8 v k.ú.Hněvotín za 

cenu 394 725,-Kč. 

- B/17. Splněno 16.12.2015 – smlouva o zemědělském pachtu se ZD Senice na Hané, 

Vodní 214, o pachtu na pozemky obce p.č.710/22, p.č.710/23, p.č.710/24, 

p.č.758/53, p.č.758/54, p.č.758/55 a p.č.1095. 

- B/18. Splněno 08.12.2015 - smlouva obce o dílo s Spro stavby, obchod, dopravu a 

služby, s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, 779 00 Olomouc o zimní údržbě 

komunikací v obci.  

- B/19. Splněno 16.12.2015 – smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-Podmokly, 

Teplická 874/8, č.IV-12-8008702/001 o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na pozemku obce p.č. 276/2 a 276/11 Doležal). 

- B/20. Splněno 16.12.2015 – smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-Podmokly, 

Teplická 874/8, č.IV-12-8008956/001 o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na pozemku obce p.č. 276/11 (Volák). 

- B/21. Splněno 19.01.2016 – smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-Podmokly, 

Teplická 874/8, č.IV-12-8008702/001 o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a právu provést stavbu na pozemku obce p.č. 1066/2 (Krejčí). 

- B/22. Splněno 16.12.2015 – dodatek č.1 ke smlouvě obce se společnosti SKANSKA 

a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha č.76 0102 24797 5 153 o prodloužení termínu 

ukončení prací s konečnou cenou díla na 339 934,17 Kč bez DPH. 

- B/23. Splněno 16.12.2015 – dodatek č.1 ke smlouvě obce se společnosti SKANSKA 

a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha č.76 0102 24762 5 138 o prodloužení termínu 

ukončení prací s konečnou cenou díla na 1 192 927,18 Kč bez DPH. 

- B/24. Splněno 16.12.2015 – dodatek k licenční smlouvě 155/2005 na převod práv 

k užívání počítačového vybavení dat mezi obcí a GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 

52, 150 00 Praha 5. 

- bod D2. Splněno v lednu 2016 - Projednat pravidla bezplatného pronájmu prostor 

KD se spolky a sdruženími obce. 

 

V Hněvotíně dne 8. února 2016 

 

 Novák Jozef Ing., předseda kontrolního výboru 


