
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 9.4.2019 

                                                              UZ 4- 9-4-2019 

 

Z UZ 3 ze dne 12.2.2019 

E/ Ukládá 

3. Projednat s majiteli pozemků, které zamýšlí obec odkoupit či směnit podmínky a připravit 

návrhy Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a směnných, případně návrhy kupních a 

směnných smluv. 

                    

Plní: starosta a místostarostové                                                                     únor – duben 2019 
 

Plněno průběžně a trvá u pozemku parc.č. 993/48 (Skácel), parc.č. 626/16 a parc.č.  641/1 

 

4. Organizačně zajistit výměnu všech vodoměrů v obci a jejich nahrazení dálkově 

odečitatelnými.       

            

Plní: starosta, místostarosta Miloslav Antl a obecní úřad                 březen 2019-červenec 2020 

 
Plněno průběžně a trvá 

6.  Po projednání a upřesnění změn s majiteli pozemků, vyvěsit projednané záměry na úřední 

desce obce. 

 

Plní starosta                                                                                                     únor – duben 2019 

 
Splněno 

 
 
 
 
 
 

Z UZ 4 ze dne 9.4.2019 
 

D/  Ukládá: 

 

1. Uzavřít smlouvy a dodatky v bodě B tohoto usnesení. 

Plní:  starosta                                                                                                 duben – červen  2019 

 

Žádost obce Státnímu pozemkovému úřadu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov o 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 441/2, zastavěná plocha o výměře 79 m2 do majetku 

obce.   

 

Darovací smlouvu obce s Olomouckým krajem o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 

1028/2 ostatní plocha o výměře 1 640 m2, parc. č. 1028/3 ostatní plocha o výměře 1 833 m2, 

parc. č. 1029/2 ostatní plocha o výměře 1 192 m2 a parc.č. 1029/3 ostatní plocha o výměře 



 1 018 m2, vše  v katastrálním území a obci Hněvotín, zapsaných v katastru nemovitostí u 

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc na listu vlastnictví 

č. 483 pro katastrální území Hněvotín.  

 

Uzavření dohody o provedení práce dle Zákona č.365/2011 Sb., na úvazek do 300 hod. ročně, 

se zastupitelem obce Petrem Niessnerem, nar. 19. 7. 1972, 783 47 Hněvotín č. 400 na práce, 

které nesouvisí s náplní práce zastupitele a místostarosty obce.                   

 

Smlouvu obce s Olomouckým krajem o právu provést stavbu „ II/570 Slatinice – Olomouc“ 

dle projektové dokumentace vypracované společností HBH Olomouc. 

 

Smlouvu obce o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na stavbu distribuční soustavy na pozemcích obce p.č. 

993/34 a 993/127. (Kollmann) 

 

 Dodatek č. 5. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Česká pošta s.p. uzavřené s obcí dne  

5. 8.1999 o nemožnosti využívat předmět  nájmu po dobu stavebních úprav a prominutí 

nájemného. 

              

Smlouvu obce s Českou poštou s.p. o výpůjčce o bezplatném dočasném užívání náhradních, 

nebytových prostor o výměře 70,71 m2, v budově č.p. 253, po dobu rekonstrukce stávajících 

prostorů pošty. 

  

Dodatek č. 1 ke smlouvě s Agrárním střediskem Žerůvky, IČ 286 15 506 o navýšení 

původní ceny za umístění kontejnerů s biologickým odpadem, jejich naložení a odvoz 2x 

měsíčně z určených stanovišť v obci Hněvotín na 9 000,-Kč měsíčně. 

               

Kupní smlouvu obce na prodej pozemku obce p.č. 425/39, orná půda o výměře 1089 m2, v k.ú. 

Hněvotín společnosti  Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o., Slatinická 191, 783 49 

Lutín.       

 

Podepsáno,splněno 

 

2. Představit a doporučit na jarním setkání seniorů vyplnění a uložení tzv. I.C.E. KARTY –     

„v mimořádném případě nebo v případě nouze“ s údaji k informacím v situaci tísně a ohrožení 

zdraví nebo života. 

 

Plní: předsedkyně výb. pro občanské záležitosti a starosta                                          duben 2019 

 

Představeno a splněno 12.4.2019 
 
 

 

 

 

V Hněvotíně dne 10.6.2019                                                            Ing. Ivo Černý,předseda KV 

 


