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Usnesení 
z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotín, 

konaného dne 15. 10. 2009 
 
Zastupitelstvo obce 
 
A/ bere na vědomí: 
-  zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od 18. zasedání zastupitelstva; 
-  informaci předsedkyně kontrolního výboru k plnění usnesení 
- informaci předsedy výboru pro rozvoj bydlení a dopravy o pokračující výstavbě obce    
-  informaci o plánovaném cvičení krizového štábu obce a zásahové jednotky SDH; 
-  připomínky členů zastupitelstva a občanů obce k projednávaným otázkám; 
   
      
B/   schvaluje: 
 
1.  Výběr dodavatelů na zhotovení zakázek malého rozsahu takto: 
- se spol. EKOZIS Zábřeh – smlouva o dílo na přeložení domovních přípojek v části           
Velký Klupoř; 
 -  Zahradnictví KOTEK Bohuňovice na zahradnické úpravy ulice Topolanská. 

 
 

2. Smlouvy obce:  
 

-Smlouvu se Zemědělským družstvem Hněvotín o pronájmu pozemků obce k zemědělské 
výrobě. 
-  dodatek č.2 ke smlouvě s Regionální radou soudržnosti Střední Morava 
- dodatek č.1 ke smlouvě s Veolia Transport Morava a.s 
- dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Rekos stavební společnost, spol. s r.o. 
- Smlouvy obce s žadateli na koupi stavebních pozemků v lokalitě Za Onderkou; 
- Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ  Distribuce a.s.  
    č. IV-12-8000712/001 na  vedení  NN na pozemku  p.č.  1136 ( RD Pernička)      
    č. IV-12-8000748/001 na vedení  NN na pozemku  p.č.1136 ( RD Januš)             
    č. IV-12-8000851/001 na vedení  NN na pozemku  p.č.1052 ( RD MUDr.Novák)              
- Smlouva o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
a.s.na podzemní vedení VN a NN na pozemcích  p.č.1056, 993/127 a 993/128 a NN na 
č.993/109 a 993/124. Pozemky jsou v majetku obce, zaevidované na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu olomouckého kraje, katastrální pracoviště Olomouc.  
- Smlouva o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. 
na přístup, zřizování, údržbu a opravy vrchního vedení VN 22 kV na p.č. 1108/1 v k.ú. 
Hněvotín 
- Smlouva o uzavření  budoucí smlouvy kupní s ČEZ Distribuce a.s. na odkoupení části 
pozemku ( 12 m2)  p.č. 1003/3 na stavbu Trafostanice.Pozemek je v majetku obce, 
zaevidovaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště 
Olomouc.  
- Smlouvu obce s PF ČR bezplatném převodu pozemku p.č. 993/34 do majetku   obce.   
- Smlouvu o dílo s deratizátorem Zdeňkem Matějovcem, 783 16 Toveř na provádění 
deratizačních prací na dobu neurčitou 
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3. Rozpočtové opatření č. 3,4,5,6. .                        
 
4. Plán provedení inventarizace majetku obce v roce 2009. 
 
5. Příspěvek majitelům na rekonstrukci dotčených vjezdů na Topolanské ulici .  
 
 
6. Prodej stavebních pozemků po deparcelizaci původního pozemku p.č. 385/1 v k.ú. 
Hněvotín, zaevidované na LV 10001 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální 
pracoviště Olomouc. 
p.č. 385/26 orná půda o výměře 385 m2 
p.č. 385/27     -  „  -                    536 m2 
p.č. 385/28     -  „  -                    703 m2 
p.č. 385/29     -  „  -                    945 m2 
p.č. 385/30     -  „  -                    906 m2 
  
                     
7. Nabídku prodeje pozemků obce v k.ú. Lutín. Pozemky jsou v majetku obce, 
zaevidované na LV 520 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště 
Olomouc. 
p.č. 212/58 orná půda 594 m2 
p.č. 362/3        -„-       154 m2 
p.č. 387/5        -„-       648 m2 
p.č. 387/10      -„-       175 m2 
p.č. 387/25      -„-       642 m2 
p.č. 403     ost.plocha  284 m2 

p.č. 404    tr.tr.porost  206 m2   
p.č. 405            -„-      713 m2 
p.č. 432/1  orná půda  276 m2 

celkem                      3692 m2  
    
               
8. Odkoupení pozemku p.č. 546/9 o výměře 4277 m2 ostatní plocha , dobývací prostor,     
v k.ú. Hněvotín z majetku státu dle podmínek  ÚZSVM. 
    
                
9.  Metodiku obce Hněvotín  pro zadávání a výběr dodavatelů na zakázky malého rozsahu; 
   
                   
10. Pronájem bytu v DPS na dobu určitou p. Rudolfu Mádrovi , Drahlov 201  do konce 
dubna 2010.      
     
       
11. Pronájem části pozemku obce p.č. 993/128 cca 1000 m2  společnosti Stavebniny u 
komína Olomouc na dobu 30 dnů . 
 
 
 
 
 



 3
12. Návrh  obce Hněvotín na pořízení změny územního plánu č. 3  
 
- lokalita Topolanská p.č. 276/ 11, 276/12, 276/13, 993/47 a 993/51, určení pro výstavbu RD;  
- změna určení pozemku Za školou p.č. 100/1 z původně technického využití ( zdroje pitné 
vody) na školní pozemek a  sportoviště ZŠ; 
-  lokalita východní část obce od p.č. 1170 po p.č. 359/2  
- změna využití pozemku p.č. 251/2 na  malá skladová hala  
- aktualizace cyklostezek  ( Hřbitovní-rozcestí, Olomoucká – rozcestí za hřbitovem, rozcestí 
WANZL po křižovatku u obalovny) a cyklostezka s chodníkem  Hřiště –Topolany; 
-  změna zařazení  plochy areálu  ( p.č. 328/2, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 481 a  482.) ze 
současného využití „ostatní vojenské plochy“na plochu lehká výroba a sklady; 
(Ministavebniny) 
 
-  změna zařazení p.č. 358/3 na plochu pro výstavbu RD u potoka  
-  část p.č. 436/1 výstavba RD ( 50x100 m  
-  změna užívání pozemku p.č. 425/74 o výměra 14 737 m2 na  „drobná výroba a sklady“,                            
-  změnu užívání pozemku p.č.927/32, 927/29 na výstavbu RD Floriánek  
- lokalita severozápadně od polní cesty Malý a Velký Klupoř. od. p.č. 487 po p.č. 492/5 na 
plochu pro výstavbu RD  po podmínkou doplnění žádosti.  

                                                                                                            
13.  Deparcelizaci pozemku obce p.č. 385/1 dle přílohy č.6. 
 
 
C/ Vzdává  se předkupního práva  
        
1. na pozemek manž. Přidalových,  p.č. 385/12, st.p. 528 a p.č. 385/14, 385/15, 385/16) 
2. na pozemek p.č. 993/103, manž. Skalkových. 
3. na pozemky p.č. 385/26,  385/27,  385/28,  385/29,  385/30,                 
 
 
D/  Zamítá 
 
1. změna užívání pozemku p.č. 425/74 o výměra 14 737 m2 na  „drobná výroba a sklady“                       
2. změnu užívání pozemku p.č.927/32, 927/29 na výstavbu RD Floriánek (p. Dohnal a p.   

 
 

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

 
 

2. Nabídnout k prodeji pozemky obce v k.ú.Lutín. Cena pozemků a kupní smlouvy podléhají 
usnesení zastupitelstva obce. 
    Plní starosta                                                                                          říjen 2009- duben 2010 

 
 

3. Řádné provedení inventarizace majetku obce v roce 2009. 
   Plní komise                                                                                                 říjen-prosinec 2009 
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4. Projednat  Návrh  obce Hněvotín na pořízení změny územního plánu č. 3, s MMOl a 
dotčenými orgány a zahájit práce na aktualizaci ÚP obce. 
    Plní starosta                                                                                         říjen 2009 – říjen 2010 

  
      
5. Realizovat prodej pozemků obce p.č. 385/26,  385/27,  385/28,  385/29,  385/30,   
    Plní starosta                                                                                                říjen-prosinec 2009 
 

 
6. Komisi pro zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatelů, řídit se při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu schválenou metodikou obce Hněvotín. 
   Plní: komise                                                                                                   od 16. října  2009 
 
 
7. Připravit návrh rozpočtu  obce na rok 2010. 
    Plní:  finanční výbor, zastupitelé                                                                      do 10. 11. 2009               
 
 
 
 
V Hněvotíně  15.10.2009 
 
 
Zapsala: Iveta  Vyroubalová………………………………………..……. 
 
 
Starosta: Ing.Jaroslav Dvořák……………………………………………. 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Ing.Dostál Tomáš:……………………………………………………… 
 
 
MVDr.Šulc Vratislav………………….………………………………… 
 
 


