
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 8.10.2019 

                                                              UZ 7 - 8-10-2019 

 

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 7 jednání  ze dne 8.10.2019 
 

D/  Ukládá: 

 

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

    Plní:  starosta                                                                                      srpen – září 2019 

 

Podepsáno a splněno : 

 

       10.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti  

              Olomouckého kraje.  

 

               

       16.   Smlouvu o dílo mezi obcí a společností Spro stavby, obchod, dopravu a služby,  

               s.r.o., Dolní  Novosadská 516/84 Olomouc, IČ 26823411 na rekonstrukci stavební  

               části památníku odboje.  

        

        17.  Kupní smlouvu obce s  Ing. Ivo Huskem, ČSA 801 783 53 Velká Bystřice. 

 

        18.  Kupní smlouvu obce s  paní Kateřinou Žákovou, 783 47 Hněvotín č. 200. 

 

        19.  Kupní smlouvu obce s manželi Stanislavem a Miloslavou Skopalovými,  

               783 47 Hněvotín č. 67. 

 

        20.  Kupní smlouvu obce s manželi Jiřím a Jitkou Kollmannovými, Západní 763/45,  

                779 00 Olomouc. 

 

        21.  Kupní smlouvu obce s manželi Josefem a Věrou Doleželovými, 783 47 Hněvotín  

                č. 68. 

 

        22.  Kupní smlouvu obce se spol. WANZL spol. s r.o., 783 47 Hněvotín č. 333. 



                    

        23.   Kupní smlouvu obce s Ing. Františkem Sekaninou, Žerůvky č. 1.  

       

        24.   Smlouvu obce o dílo se spol. Traweko 96 s.r.o.,  IČ  25363751, sídlem Hranická  

                 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou na zateplení budovu kulturního domu Hněvotín.   

        25.   Smlouvu obce o dílo se společností  GridServices s.r.o., Plynárenská  499/1, 

                Zábrdovice, 602 00 Brno na vyčištění vodovodu a domovních přípojek v místní  

                části Malý Klupoř.   

 

        26.   Smlouvu obce na odprodej vozidla MULTICAR s  Veacom s.r.o., Plzeňská  

                      155/113, Praha 5, 150 00. IČ: 275 81 063.  

         

2.  Komisi pro zadávání veřejných zakázek, oslovit min. 3 zhotovitele a vybrat 

     nejvhodnějšího dodavatele na akci – Prodloužení komunikace v lokalitě U zahrádek a          

navrhnout  starostovi obce uzavření smlouvy o dílo.    

     O výběru informovat zastupitelstvo na 8. zasedání v měsíci prosinci 2019.  

       

      Prezentováno v bodu 10 dnešního VZ  

 

3. Vyvěsit Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled  financování Základní  

     školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace na úřední desku k připomínkování. 

 

                 Plní:  starosta                                                                       listopad 2019 

 

       

                    Splněno 

                                                                                                   

 

4. Vyvěsit Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a rozpočtový výhled  na úřední desku  

      k připomínkování. 

 

                 Plní:  starosta                                                                       listopad 2019 

           

                  Splněno 

 

5. Zapracovat připomínky zastupitelů, spolků a občanů  k rozpočtům  ZŠ a obce i k rozpočtovým    

výhledům financování a připravit návrh těchto dokumentů k projednání na 8. zasedání 

zastupitelstva v měsíci prosinci 2019.  

 

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

      Prezentováno v bodu 5 dnešního VZ  

                 

6. Prověřit efektivnost využití navýšených hodinových odměn pro vedoucí zájmových kroužků. 

 

             Plní: komise                                                         prosinec 2019 

 

        Splněno ? 

 

 

 
V Hněvotíně dne 9.12.2019                                                            Ing. Ivo Černý,předseda KV 


