
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne  

8. února 2022  
  

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 20. zasedání zastupitelstva.  

3. Splnění plánu veřejnosprávních kontrol v roce 2021.  

4. Situaci s pronájmem restaurace za kulturním domem.  

5. Informaci o kácení topolů a výsadba stromové aleje.  

6. Žádosti fyzických a právnických osob.  

7. Informaci o schůzce s hejtmanem Olomouckého kraje.  

8. Informaci o výstavbě obce.  

9. Informaci o kulturních a společenských akcích.  

10. Informaci o rozpočtových změnách v kompetenci starosty obce č. 56/2021, 57/2021 a 

58/2021.  

  

B/ Revokuje   

1.  usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze 7. 12. 2021, v bodě B/2, v „Programu pro 

poskytování dotací a darů z rozpočtu obce v roce 2022“ u bodu a) Poskytnout dotaci:  

 SDH Hněvotín        210 000,- Kč  

Dotace nebude poskytnuta  

  

C/ Schvaluje  

  

1. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022.  

  

2. Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

  

3. Dodatečné prominutí nájmu Restaurace za kulturním domem za měsíc říjen, listopad a 

prosinec 2020.  

  

4. Prodloužení splatnosti vratné částky Základní škole a Mateřské škole Hněvotín, 

příspěvkové organizaci, ve výši 641 522,-Kč, do 31. 3. 2022, včetně příslušného 



rozpočtového opatření a prominutí penále ve výši 1 promile za každý den opožděné 

platby.  

  

5. Navýšení rozpočtu ZŠ pro rok 2022 o 161 000,-Kč včetně příslušného rozpočtového 

opatření. 

  

6. Sídlo TJ FC Hněvotín z. s. ve Sportovním areálu Hněvotín.  

  

7. Uhrazení požadované výstroje a výzbroje pro zásahovou jednotku  SDH uhradit přímým 

nákupem z prostředků obce.  

  

8. Nákup vánočního osvětlení pro veřejná prostranství ve výši do 150 000,-Kč.  

  

9. Poskytnutí daru Muzeu kočárů Čechy pod Kosířem, náměstí Svobody 377, PSČ 798 58, 

ve výši 5 000,-Kč na akci „Událost jara 2022“.  

  

10. Záměr odkoupení části pozemku parc. č. 280/4 (do 1030 m2) a směny za oddělenou část 

pozemku pro výstavbou cyklostezky, parc. č. 280/3.  

  

11. Inventarizační zprávu obce za rok 2021.  

  

12. Aktualizaci smlouvy se spol. ROOT na provozování počítačů a serveru obce.  

  

13. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ  

40502, IČ 24729035. o nové připojení odběrového místa (navýšení jističe VO) u okružní 

křižovatky. Číslo smlouvy 22 SOP 01 4121908757.  

  

14. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ  

40502, IČ 24729035. o nové připojení odběrového místa (navýšení jističe VO) Za 

školou. Číslo smlouvy 22 SOP 01 4121908762.  

  

15. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,  PSČ 

40502,  IČ 24729035 číslo IV-12-8020182/SOBSVB/01 na umístění distribuční 

soustavy na pozemku obce parc. č. 385/32. (napojení RD U zahrádek).   

  

D/ Ukládá  

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

 Plní: starosta         únor - březen 2022  

  

V Hněvotíně 9. 2. 2022  



  


