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Usnesení 
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotína, 

konaného dne 20.8. 2009 
Zastupitelstvo obce 
 
A/ bere na vědomí: 
-  zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od 17. zasedání zastupitelstva; 
-  informaci předsedkyně kontrolního výboru k plnění usnesení 
-  informaci předsedy výboru pro rozvoj bydlení a dopravy o pokračující výstavbě obce    
-  informaci o vyhodnocení soutěže vesnice roku 
-  informace o přípravě zahájení nového školního roku 
-  připomínky členů zastupitelstva a občanů obce k projednávaným otázkám 
        
B/   schvaluje: 
     
1.  Výběr dodavatelů na zhotovení zakázek malého rozsahu takto: 
         
- EKOZIS Zábřeh –na opravu havarijního napojení domovních přípojek po západní straně 
Velkého Klupoře 
- Stavebniny u komína Olomouc –zhotovení vnitřních omítek v přízemí budovy MŠ č.101; 
 
2. Smlouvy obce Hněvotín  
- se spol. EKOZIS Zábřeh - smlouvu o dílo na opravu havarijního napojení domovních 
přípojek po západní straně Velkého Klupóře 
- se spol. Stavebniny u komína Olomouc – smlouvu o dílo na zhotovení vnitřních  omítek  v 
přízemí budovy  MŠ č.101; 
- se SFŽP ČR o poskytnutí a přijetí dotace na obnovu krajinných struktur v k.ú. Hněvotín 
v roce 2009 
- s vlastníkem pozemku p.č. 979 v k.ú. Hněvotín, zapsaného na LV č. 238 u Katastrálního 
úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště Olomouc Smlouvu o uložení inženýrských 
sítí v majetku obce a zřízení věcného břemene. 
 
3. Prodej nepotřebného, opotřebeného nábytku z Mateřské školy Hněvotín za zůstatkovou 
cenu dle zveřejněného záměru obce. 
 
4. Záměr prodeje nepotřebného, opotřebeného nábytku z  Mateřské školy Hněvotín: 
 
5. Bezplatný  pronájem pozemků remízků MS Blata Hněvotín    
       -  Remízek u Blaty  p.č. 844/6 a 844/7 o celkové výměře 2 329 m2. 
       -  Remízek Topolany p.č. 993/19 o výměře 1 683 m2. 

 
6. Materiální příspěvek p. Pavlu Čukovi na stavbou narušený vjezd k RD čp. 251 formou 
12m2 použité dlažby. 
 
7. Záměr spol. GEMO Olomouc na zbudování poldru ve východní části k.ú. Hněvotín pro 
zadržení srážkových vod.  
                              
8. Rozšíření zakázky rekonstrukce Topolanské ulice o uvedení chodníku podél východní 
strany ulice od čp. 252 po čp. 285 do původního stavu. 
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9. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace, k rozšíření 
předmětu činnosti příspěvkové organizace  o školní jídelnu-výdejnu. 
 
 
 
D/  Zamítá 
1. Žádost manž. Lomayových o pronájem p.č. 213/15 za účelem zřízení předzahrádky 

 
 

E/   Ukládá: 
 
1.Uzavřít schválené smlouvy a dodatky ke smlouvám,  v bodě A tohoto usnesení. 
   Plní: starosta                                                                                                termín:   září 2009                          

 
2. Vypracování pokynu pro postup při zadávání veřejných zakázek 
    Plní starosta                                                                                                  termín: září 2009 
 
3. Písemně vyzvat zájemce o zařazení svých pozemků do změny územního plánu, aby do   
10.října 2009 předložili územně plánovací studii řešení zástavby dané lokality, včetně 
vyřešení možnosti napojení všech sítí, komunikací a návrh plánovací smlouvy s obcí, kde 
bude uveden způsob financování. 
   Plní starosta                                                                                                 termín: srpen 2009 
 
 
V Hněvotíně  20.8.2009 
 
 
Zapsala: Iveta  Vyroubalová………………………………………..……. 
 
 
Starosta: Ing.Jaroslav Dvořák……………………………………………. 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Miloslav Antl:…………………………………………………………… 
 
Mgr. Jana Mrkusová………………….………………………………… 


