
 

 

 

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce, 

konaného dne  12.10.2021 

 
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 18. zasedání zastupitelstva.    

         3.   Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2022 

               a Rozpočtový výhled na léta 2023 – 2025.    

         4.   Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a rozpočtový výhled na léta 2023-2025.  

         5.   Informaci o možném odkoupení pozemků. 

         6.   Informaci o přicházejících žádostech na změnu územního plánu, k uzavírkám silnic  

                na svoz řepy a žádostí na odprodej nebo pronájem parkovacích míst; 

         7.   Informaci na pokračující realizaci Změn územního plánu obce č. 1. 

         8.   Informaci o výsledku parlamentních voleb ve Volebním okrsku Hněvotín.         

         9.   Informaci o pokračující výstavbě obce. 

       10.   Informaci o kulturním a společenském dění v obci. 

       11.   Informaci o přijetí rozpočtových opatření č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

               24, 25 a 26/2021 v kompetenci starosty obce.      

        

B/   Schvaluje: 

        1.   Program pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce v roce 2022.  

        2.   Plán  inventarizace majetku obce a závazků za rok 2021. 

  3.   Zrušení předkupního práva pro obec Hněvotín pro pozemek, parc. č. st. 485,     

        k. ú.  Hněvotín ze dne 17. 12. 1998 s právními účinky vkladu ke dni 21. 12. 1998,    

        pod z - 5903/2001 – 805. 

        Předkupní právo bylo dojednáno smlouvu o věcném předkupním právu V14  

        7991/1998, POLVZ: 1/1999, z-5000001/1999-805. 

        4.   Uzavření smlouvy obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

              o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s č. IV-12-8022316, na pozemku obce  

    parc. č. 603/5. 

        5.  Uzavření smlouvy obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

              o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-8022094, na pozemku obce  

   parc. č. 1052. 

         6.  Uzavření smlouvy obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

               o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. . IV-12-802166 , na pozemku obce  

   parc. č. 184/1. 

         7.  Uzavření smlouvy obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

               o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-8021963, na pozemku obce 

   parc.   č. 927/60.    

         8.   Smlouvu obce se spol. Knesl-Kinčl architekt na zpracování Změny územního plánu     



 

 

 

    obce č. 1 pro zkrácené řízení 

         9.    Dodatel č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené obcí Hněvotín s dodavatelem stavby JR  

                stavby  Olomouc CZ.   

        10.   Zakoupení malotraktoru KUBOTA BX 231 H Cab Winter.    

        11.  Nákup vánoční výzdoby obce na sloupy VO. 

        12.  Rozpočtové opatření č.  27/2021 

        13.  Odkoupení pozemku o výměře do 10 m2, oddělený z původního pozemku  

               parc. č. 641/1 od současných majitelů pro výstavbu cyklostezky. Výkupní cena 

               400,-Kč/m2. 

          14.  Přijetí a schválení podmínek dotace ze SFŽP, v rámci výzvy 2/2018,  ve výši  

                442 432,-Kč, tj. 60% nákladů  na posilový zdroj vody, kterým bude další vrt HVH.  

         

C/ Ukládá: 

 

      1.  Uzavřít smlouvy projednané v bodě č. 10 a 12. tohoto jednání. 

 

            Plní:   starosta                                                                  říjen – listopad 2021 

 

      2.  Zveřejnit  Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové  

           organizace na rok 2022 a rozpočtový výhled na léta 2023-2025 na webové stránky  

           a vývěsní desku k připomínkování. 

 

           Plní: ředitel ZŠ a MŠ                                                          18. 10 – 26. 11. 2021 

 

      3.  Zveřejnit Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a rozpočtový výhled na léta 2023-2025 

           na  úřední desce obce a webových stránkách  k připomínkování spolky, sdruženími  

           a občany. 

            

           Plní: starosta a předseda fin. výboru                                    18. 10 – 26. 11. 2021 

 

       4.  Provést kvalitně inventarizaci majetku a závazků obce za rok 2021. 

 

           Plní: inventarizační komise                                                  listopad – prosinec 2021 

 

5.  Dojednat se společností Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. uzavření               

dodatku smlouvy na zhotovení komunikace „U zahrádek“. Nedojde-li  k uzavření tohoto 

dodatku, bude potřeba vysoutěžit veřejnou zakázku malého rozsahu na danou stavbu. 

 

           Plní: komise pro zadávání veřejných zakázek           říjen – prosinec 2021       
 

   

 

 

 

 

 

 

 


