
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce, 

konaného dne 7. června 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 22. zasedání zastupitelstva. 

3. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko za rok 2021. 

4. Informace k volbám do obecního zastupitelstva. 

5. Provozování školky Mezinárodní Montessori školou Olomouc v obci Hněvotín.  

6. Informaci o převedení pozemku parc. č. 280/35 do majetku obce a umožnění jednání 

o směně v souladu s usnesení z 23. zasedání zastupitelstva. 

7. Informaci o připravované rekonstrukci silnice II/570 Slatinice – Olomouc II. Etapa                 

               a dopravním omezením v obci. 

8. Informaci o aktivitách obce v Honebním společenství Hněvotín-Topolany.    

9. Informaci o pokračující výstavbě v obci. 

10. Informaci o kulturních a společenských akcích. 

11. Informace o obdržení platby za vytříděný odpad. 

12. Informaci o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce č. 6/2022, 

7/2022, 8/2022,  9/2022 a 10/2022 

              

   B/  Schvaluje:       

 

1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 s vyjádřením   

    „bez výhrad“. 

 

2. Převedení výsledku hospodaření z hlavní činnosti obce v roce 2021 ve výši   

                    9 836 556,93-Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních  

                    období“.    

 

3. Ponechání počtu 9 zastupitelů i pro volební období 2022 – 2026.   

    

4. Odkoupení dalších 9 m2  od stávajících majitelů z pozemku parc. č. 641/1, orná 

půda.  Pozemek je určen pro budování cyklostezky Hněvotín – Lutín.. 

 

5. Uznání závazku vyplývajícího z kupní smlouvy obce o dokončení živičného 

povrchu komunikace p. č. 385/44 do 2 let od podpisu smlouvy. 

 

 

6. Prodlužování smlouvy pro ubytování ukrajinských uprchlíků v bytech v DPS 

Po dvou měsících.  



 

7. Výjimku z přijaté metodiky a pověření komise pro zadávání veřejných zakázek 

výběrem dodavatele a starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „ Oprava 

střechy a fasády budovy Mateřské školy Hněvotín“. 

8. V případě navýšení ceny zakázek malého rozsahu z důvodu nárůstu cen energií, 

pohonných hmot, surovin nebo materiálu, ponechat v rámci pravomoci starosty 

navýšení u zakázek do 300 000,-Kč a komisi pro zadávání zakázek  

do 700 000,-Kč bez DPH. 

V případě komise informovat zastupitele na následujícím zasedání. 

 

9. Dodatek č. 9520206/0/ ke smlouvě obce se společností AVE CZ odpadové 

hospodářství, s.r.o., o navýšení cen. 

 

10.  Darovací smlouvu Mikroregionu Kosířsko s obcí Hněvotín o převedení 

                     1 ks turistické odpočívky s mapou a odpadkovým košem do majetku obce.   

                     Celková hodnota je 30 011,-Kč. 

 

11.  Novou smlouvu o dílo se společností STRABAG a. s., o navýšení ceny zakázky 

na akci „ Prodloužení komunikace U Zahrádek – Hněvotín“. Cena je 

2 224 105,08 Kč, včetně DPH. 

 

C/   Ukládá: 

 

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

               Plní:  starosta                                              červen – červenec 2022 

1. V souladu se Zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí informovat  

občany Hněvotína o volbách do obecního zastupitelstva závazných lhůtách  

a podmínkách ve spolupráci s Registračním úřadem Olomouc.  

 

               Plní:  starosta                                              červen – září 2022 

 

V Hněvotíně: 13. 6. 2022 

 


