
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce, 

konaného dne  12. 4. 2022. 
       

Zastupitelstvo obce 

 

A/  Bere na vědomí:       

         1.   Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení.  

         2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu od 21. zasedání zastupitelstva.    

         3.   Stanovisko pořizovatele (MMOl) k jednotlivým návrhům na pořízení změny  

               Územního plánu Hněvotín; 

         4.    Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 12.1.2022, č.j.: KUOK   

               5156/2022 k návrhům na pořízení změny územního plánu konstatující vyloučení     

               významného vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a že není nutné  

               posoudit Změnu č. 1 Územního plánu Hněvotín z hlediska vlivů na životní prostředí; 

          5.  Informaci jednatele společnosti WANZL, s.r.o. o záměru novostavby  

                haly 008. 

          6.  Informaci starosta obce o pomoci uprchlým ukrajinským občanům. 

          7.  Informaci o pokračující výstavbě v obci. 

          8.  Informaci o kulturních a společenských akcích. 

          9.  Informaci o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce 

               Č. 1/2022 až 5/2022.  

 

           

   B/  Revokuje: 

         1.  Usnesení zastupitelstva obce přijaté na  18. zasedání zastupitelstva dne 18. 8. 2021  

               v bodě  B/2 o schválení pořízení změny č. 1. územního plánu zkráceným postupem; 

      

 

   C/  Schvaluje:       

 

        1.   Inventarizační zprávu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, př. organizace. 

              za rok 2021.  

 

        2.   Roční účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, př. organizace 

              za rok 2021 bez výhrad a převedení výsledku hospodaření do rezervního fondu. 

 

        3.  Roční účetní závěrka obce za rok 2021 bez výhrad. 

             

        4.  Žádost Krajskému úřadu Olomouc o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.   

 

        5.  Pořízení změny č. 1. Územního plánu Hněvotín ve zkráceném postupu,  v souladu 

             s ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  

             zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem jsou tyto dílčí změny: 

• Z1/1 – Změna se týká pozemků p.č. st. 207, st. 8, 90 a 213/41 v k.ú. Hněvotín. 

Změna je vyvolaná rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci č. j. 

73 A 10/2020-71 ze dne 21. 6. 2021, kterým byl zrušen bod 7.2.4. písm. a) výrokové 

části ÚP a dále vymezení veřejně prospěšné stavby PO2 v textové i grafické části. 

Bude prověřeno využití území zahrnutého v ÚP Hněvotín do plochy 101-SX, úprava 

podmínek ploch smíšených obytných (SX) a vymezení veřejně prospěšných staveb. 



• Z1/2 - Změna se týká pozemků p.č. 758/56, 758/76 až 758/90 v k.ú. Hněvotín. Na 

tomto území bude prověřeno vymezení rozvojové plochy rekreace – zahrádkové osady 

(RZ) pro rozvoj zahrádek ve vazbě na stávající zahrádkářskou osadu u Lutína. 

• Z1/3 - Změna se týká pozemků parc.č.385/34, 385/38, 390/2, 390/3 a 390/4, vše v 

k.ú. Hněvotín. Na podkladě návrhu na dělení předmětných pozemků bude prověřeno 

zahrnutí částí pozemků parc. č. 385/34 a 385/38, části pozemku parc.č. 390/4, části 

pozemku parc.č. 390/3 a části pozemku parc.č. 390/2 do stabilizované plochy 

veřejných prostranství 127-PV, zahrnutí zbylých částí pozemku parc.č. 390/3 do 

stabilizované plochy smíšené obytné 157-SX při ponechání části pozemku parc.č. 

390/3, orientované k hlavní komunikaci, ve stabilizované ploše 158- RZ plochy 

rekreace – zahrádkové osady. Dále bude prověřeno zahrnutí zbylých částí pozemku 

p.č. 390/2 do stabilizované plochy vhodného typu, který bude odpovídat současnému 

stavu (je zde vybudována retenční nádrž). 

• Z1/4 - Změna se týká pozemku p.č. 673/6 v k.ú. Hněvotín. Pozemek je dnes součástí 

stabilizované plochy zemědělské 343-NZ. Na části tohoto pozemku s výměrou cca 10 

000 m2 bude prověřeno vymezení rozvojové plochy technické infrastruktury (TX) pro 

rozšíření ČOV (kalové hospodářství – hala a manipulační prostor) a vymezení pásu 

pro krajinnou zeleň podél potoka 

• Z1/5 - Změna se týká území na jižním okraji zástavby Hněvotína. Prověřeno bude 

doplnění koncepce zásobování vodou o návrh nové trasy vodovodu vedené v trase 

stávajících polních cest, která by propojila stávající vodní zdroj a stávající vodovod v 

ulici jihozápadně od něj. 

             Přílohy usnesení: 

             - stanovisko pořizovatele k jednotlivým návrhům na pořízení změny územního plánu  

             - stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 12.1.2022, č.j.: KUOK  

                5156/2022. 

 

    6.  Ing. Jaroslava Dvořáka starostu obce, zastupitelem pro spolupráci na pořízení Změny  

         č. 1 Územního plánu Hněvotín (tzv. „určeným zastupitelem“), ve smyslu ust. § 47 odst. 

         1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

         ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.  Uzavření smlouvy obce se společností outdoor akzent s.r.o., na měsíční pronájem    

plochy 2 x 2 m2 na pozemku obce, parc. č. 456/3 na dočasné umístění  reklamního 

poutače. 

 

      8.  Pronájem části pozemku parc. č. 213/15. Jedná se o přilehlý chodník š – 2 m a 15 m  

           dlouhý. Celkem 30 m2. 

 

      9.  Navýšení platby obce za odběr a odvoz biologického odpadu firmě Ing. František     

             Sekanina, č. 1 na 23 000,-Kč měsíčně.  ( Jen v sezonu duben-listopad). 

          

      10.  Celkovou revitalizaci FIT-STEZKY společností Runex – Running & Exercise s.r.o. a 

uzavření smlouvy. 

 

     11. Výměnu osvětlení hřiště s umělou plochou firmou David Malík a uzavření smlouvy.  

 

     12.  Realizaci akce „ Cesta k sousedům“ firmou Živá zeleň s.r.o. 

 

     13.  Žádost o dotaci ze SFŽP. Zadat akci „ Cesta k sousedům“ firmě Živá zeleň s.r.o. 



 

     14.  Odkoupení pozemku parc. č. 280/35, orná půda o ploše 806 m2, za cenu  

                400,-Kč/m2 od současného majitele.  

                Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální  

                pracoviště Olomouc. 

  

     15.  Bezúplatnou směnu nabytého pozemku obce parc. č. 280/35, orná půda o výměře  

                806 m2  za pozemek o stejné výměře a stejné  bonitě parc. č. 280/34. Pozemek  

                Parc. č. 280/34 je plánovaný pro výstavbu cyklostezky do Topolan.  

                Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální  

                pracoviště Olomouc. 

 

      16.  Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2021. 

 

      17.   Změnu č.1 Statutu fondu oprav v kapitole II. „ Příjmy fondu“. 

                 Automatický převod v běžném roce bude do fondu ve výši 50 000,-Kč. 

 

      18.  Doplnění členů školské rady za zřizovatele na další tříleté funkční období:  

                           Ing. Viléma Koníčka 

                           MUDr. Pavlu Hluší 

 

       19.  Pravomoc místostarosty Miloslava Antla a místostarosty Petra Niessnera, 

              oddávat a zastupovat při vítání občánků a jiných významných akcích. 

              Oba místostarostové mají, v těchto případech, právo používat znak ČR a znak obce. 
    
D/  Zamítá: 

 

        1.  Žádost Farního úřadu Hněvotín o uzavření Partnerské smlouvy na opravu  

                    kostela. 

 

 

E/  Ukládá: 

 

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

               Plní:  starosta                                              duben – květen 2022 

 

         2.    Zveřejnit závěrečný účet obce na úřední desce a připravit k projednání na 23.  

              Zasedání 

 

              Plní:  starosta                                              duben – květen 2022 

 

V Hněvotíně: 25. 4. 2022 

 

 
        


