
 

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 

13. 4. 2021 

 

Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle příslušných ustanovení  zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Do úplné verze Usnesení 

mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy, a to na Obecním úřadě 

obce Hněvotín. 

Zastupitelstvo obce 

A/ Bere na vědomí 

 

1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení. 

2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od 15. zasedání zastupitelstva. 

3. Informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě obce s Dlažby – realizace Dušan 

Ježorský na akci „Místo pro přecházení na okružní křižovatce Hněvotín“. 

4. Informaci o uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě obce s Dlažby – 

realizace Dušan Ježorský na akci „Zhotovení lemu atletického oválu 

z parkových obrubníků a vyplnění meziprostoru kamenivem“ a tím navýšení 

ceny o 142 080 Kč na celkových 597 951 Kč. 

5.  Informaci o uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úprava klubovny SDH“ 

se společností Spro stavby, obchod, dopravu a služby Lutín. 

6. Informaci o uzavření smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s. na akci 

„Hněvotín – parkoviště u hřiště (úprava zpevněných ploch)“. 

7. Informaci o kácení stromů. 

8. Informaci o darování osobního automobilu od Ministerstva obrany. 

9. Informaci o pokračující výstavbě v obci. 

10. Informaci o kulturním a společenském dění v obci. 

11. Přijetí rozpočtových opatření č. 2/2021 a 3/2021. 

 

B/ Jmenuje konkurzní komisi 

 

Pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské 

školy Hněvotín, příspěvkové organizace v tomto složení: 

 

Předseda konkurzní komise: Miloslav Antl   člen určený zřizovatelem 

Tajemník komise:  Aneta Glogarová  (nemá hlasovací právo) 

Členové konkurzní komise: 

Petr Niessner   člen určený zřizovatelem 

PaeDr. Iveta Melichová člen určený ředitelem KÚ 

Mgr. Ladislav Havelka Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 

v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo 

školského zařízení – ředitel Základní školy a Mateřské 

školy Náměšť na Hané. 

Mgr. Vlasta Nováková pedagogický pracovník příslušné školy (školského 

zařízení) 

Mgr. Markéta Kadaňková školní inspektor České školní inspekce 

Ing. Vilém Koníček člen školské rady 



 

Mgr. et Mgr. Silvie Čanková personalista/psycholog z Odboru školství a mládeže 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 

C/ Schvaluje 

 

1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

2. Převedení výsledku hospodaření z hlavní činnosti obce v roce 2020 ve výši 

2 642 937,54 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období“. 

3. Mimořádné odměny neuvolněným zastupitelům obce – místostarostům 

Miloslavu Antlovi a Petru Niessnerovi, každému ve výši 30 000 Kč. Mimořádná 

odměna bude vyplacena jednorázově v řádném výplatním termínu za měsíc 

duben 2021. 

4. Zadání zakázky malého rozsahu na akci „Chodník k ZD – Hněvotín“ se 

společností JR STAVBY CZ a uzavření smlouvy o dílo. Nabídnutá cena díla je 

3 294 607 Kč včetně DPH. 

5. Navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové 

organizace pro rok 2021 o 270 000 Kč. Prostředky budou využity na realizaci 

kabelových rozvodů internetu do jednotlivých učeben a kanceláří školy. 

6.  Investiční záměr a podání žádosti do Programu č. 29822 vyhlášeného 

Ministerstvem financí na akci „Polyfunkční objekt pošta Hněvotín – realizace 

bytových jednotek“, včetně příloh: 

- Způsob pronajímání a vymezení uchazečů o bydlení 

- Způsob výběru uchazečů 

- Vzor smlouvy o nájmu bytu 

- Stanovení výše nájemného 

- Podíl investičních výdajů k celkovým výdajům 

- Doložení nezbytnosti (např. doložení poptávky po bydlení, nájemní smlouvy, 

pořadník uchazečů o nájemní bydlení, dotazníkové šetření apod.) 

- Čestné prohlášení (případně usnesení zastupitelstva) o zabezpečení vlastních 

zdrojů 

7.  Investiční záměr a podání žádosti do Programu č. 29822 vyhlášeného 

Ministerstvem financí na akci „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ 

Hněvotín“, včetně příloh: 

- Podíl investičních výdajů k celkovým výdajům 

- Čestné prohlášení (případně usnesení zastupitelstva) o zabezpečení vlastních 

zdrojů 

- Plná moc 

8.  Investiční záměr a podání žádosti do Programu č. 29822 vyhlášeného 

Ministerstvem financí na akci „Rekonstrukce střechy MŠ Hněvotín“, včetně 

příloh: 

- Podíl investičních výdajů k celkovým výdajům 

- Čestné prohlášení (případně usnesení zastupitelstva) o zabezpečení vlastních 

zdrojů 

- Plná moc 

9.  Prominutí nájemného za pronájem Restaurace kulturní dům za období 

1. - 6. 2021 včetně a prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu do 

měsíce června 2021 včetně Restauraci kulturní dům a hospodě na zastávce. 



 

10. Smlouvu o smlouvě budoucí k uložení optického kabelu se společností CETIN 

a.s. v pozemních komunikacích obce p. č. 149 a 213/5. 

11. Žádost Linky bezpečí z.s., o podporu na provoz linky. 

 

D/ Zamítá 

 

1. Žádost o poskytnutí dotace spolku „Jdeme autistům naproti“. 

2. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 213/10, ostatní plocha. 

3. Žádost o změnu územního plánu obce. 

 

E/ Ukládá 

 

1. Uzavřít smlouvy obce a jejich dodatky v bodě C/ tohoto usnesení. 

 

Plní: Starosta     Duben – květen 2021 

 

2. Předsedovi konkurzní komise pro výběr uchazeče na funkci ředitele řídit činnost 

komise v souladu se zákonem. 

 

  Plní: místostarosta Miloslav Antl  Duben – srpen 2021 

 

V Hněvotíně 15. 04. 2021 


