
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.8.2019 

                                                              UZ 6 - 6-8-2019 

 

Z UZ 3 jednání 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   

 

Z UZ 6 jednání  ze dne 6.8.2019 
 

D/  Ukládá: 

 

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

    Plní:  starosta                                                                                      srpen – září 2019 

 

Podepsáno a splněno : 

 

 

         5.     Umístění stavby a zvláštní užívání komunikace a uzavření smlouvy o smlouvě  

             budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v rozsahu 1 273 m2,  spol. ČEZ  

             Distribuce, a.s. Děčín-Podmokly, Teplická 874/8,  pro uložení  distribuční soustavy  

             na pozemcích obce p.č. 1029/14, 1029/15, 1029/16, 456/2, 1029/12, 213/30, 456/1,  

              213/31, 1030/6, 213/33, 213/34, 213/32, 1153/1, 1140, 1153/2, 1155/2, 1206/2,  

              1139/2, 1032/7, 1029/2  v k.ú. Hněvotín. 

              Pozemky jsou zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,  

              Katastrální pracoviště Olomouc. 

               

           7.     Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti se  spol. ČEZ  

                 Distribuce, a.s. Děčín-Podmokly, Teplická 874/8,  č. IV-12-8014704/3 na provoz  

                 distribuční soustavy na pozemcích obce parc. č. 927/42 a 1068. ( Z. Filip)    

                



            8.   Uzavření smlouvy obce s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 

                  PSČ 779 00 o právu provést stavbu „ II/570 Slatinice – Olomouc“  na pozemcích  

                  obce parc. č. 1028/8, ostatní plocha, 1103/1 ostatní plocha a 1119 ostatní plocha. 

                  Pozemky jsou zaprané na LV 10001 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,  

                  Katastrální pracoviště Olomouc 

           20.    Uzavření smlouvy obce s  ČEZ Distribuce, a.s. Děčín-Podmokly, Teplická 874/8  

                      o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti  

                     č.IZ-12-8001893/SOBS VB/02 na provoz distribuční soustavy na pozemcích  

                     obce parc. č. 455, 1029/2, 1029/3 a 1155/2 v k.ú. Hněvotín a dohodu o umístění  

                      stavby. 

 

 

 

2.  Komisi pro zadávání veřejných zakázek, vybrat  na zakázku „ Oprava střechy KD“ 

      nejvýhodnějšího uchazeče tzv. z ruky a navrhnout  starostovi obce uzavření smlouvy o          

dílo.                  

                  Plní komise                                                 

                  Splněno ,vybrán                                               srpen – říjen 2019 

 

3. Uzavřít smlouvu o dílo na akci Oprava střechy KD. 

                       Plní:   starosta                                         srpen – říjen 2019 

       

                    Splněno 

                                                                                                  červen  2019 

 

4. Provedení veřejnosprávní kontroly finančního hospodaření obce dle schváleného  

                  plánu. 

           Plní předsedové finančního, kontrolního a školského výboru                    2019  

           

                  Splněno 

 

5. V Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a příprava rozpočtového výhledu 

                 na léta 2020-2022. 

       Plní: předseda finančního výboru, starosta a místostarostové obce        září 2019 

 

Prezentováno v bodu 18 dnešního VZ 

 

 

 

 

 

 
V Hněvotíně dne 7.10.2019                                                            Ing. Ivo Černý,předseda KV 


