
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce, 

konaného dne 23. 8. 2022. 
 

 

Zastupitelstvo obce 

 

A/ Bere na vědomí: 

 

1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení. 

2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od 23. zasedání zastupitelstva.    

3. Informaci k přípravě voleb do zastupitelstva obce. 

4. Informaci o zrušení žádosti Mezinárodní školy Montessori Olomouc. 

5. Informaci o zrušení výběrového řízení na opravu střechy a fasády budovy Mateřské školy 

Hněvotín, č. p. 101 a zakázkách malého rozsahu 

6. Informaci o dopravním omezení při další etapě rekonstrukce silnice II/570. 

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.. 11/2022, 

12/2022, 13/2022 14/2022 a 15/2022.  

 

B/ Schvaluje: 

 

1. Navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace, 

pro rok 2022 o 450 000,-Kč, 

2. Zveřejnění záměru směny pozemku obce parc .č. 650/3 „b“ o výměře  10 648 m, vzniklý 

oddělením z původní  parcely č. 650/3, o celkové výměře 20 334 m2, orná půda, za 

pozemek parc. č. 650/2 „c“ o výměře 10 649 m vzniklý oddělením z původní parcely 

650/2, o celkové výměře 24 008 m2 v zájmové lokalitě. Směna bude bezúplatná 

vzhledem k stejné výměře a stejné bonitě půdy. Oba pozemky jsou v k.ú. Hněvotín, 

zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 

3. Nákup zásahového vozidla pro ZJ Hněvotín. Zakoupení řešit cestou soutěže v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

4. Oslovení společnosti BM asistent Olomouc, s.r.o. k realizaci výběrového řízení podle 

zákona č. 134/2016. 

5. Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Hněvotín na opravu střechy kostela v roce 

2023. 

6. Splácení dlužné částky předchozím nájemcem Restaurace Kulturní dům podle plátkového 

kalendáře. 

7. Zvýšení poplatku za hrobové místo na Hřbitově Hněvotín ze současných 10,-Kč. (3 Kč – 

nájem a 7 Kč údržba hřbitova za l m 2) na 50,-Kč za rok. (10 Kč nájem, 40 Kč údržba 

hřbitova za 1 m2). 

8. Pověření společnosti  ARL s.r.o. zpracováním žádosti Obce Hněvotín a Obce Lutín o 

dotaci na cyklostezku Hněvotín – Lutín. 

9. Navýšení příspěvku prvňáčkům nastupujícím do 1. třídy z původních 1000 Kč na 2000 

Kč. 

10. Smlouvu obce Hněvotín se spol. CETIN a.s. na věcné břemeno služebnosti pro podzemní 

vedení na pozemcích obce parc. č. st. 149 a 213/5 v k. ú. Hněvotín. 



11. Smlouvu obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného ho břemene a dohody o umístění  

stavby s ČEZ Distribuce na  vedení 22 kV v pozemcích obce parc. č. 1167, 1028/2 a 

1028/3. (Mrazírny – Wanzl). 

12. Příkazní smlouva obce se Společností BM asistent s.r.o. pro přípravu a realizaci 

výběrového řízení na nákup zásahového požárního vozidla podle zákona č. 134/2016. 

13. Záměr směny pozemku obce parc. č. 650/3, díl „c“. 

14. Smlouvu obce o smlouvě budoucí -  směnné  s majitelem směňovaných pozemků parc. č. 

650/2. 

15. Smlouva obce se společností, která bude vybrána, ke koupi zásahového vozidla, 

automobilní cisterny v ceně do 5 mil Kč. 

16. Rozpočtové opatření č. 16. 

 

C/ Ukládá: 

 

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

Plní: starosta       srpen-září 2022 

 

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

občany Hněvotína podrobněji o způsobu volby do obecního zastupitelstva. 

 

Plní: starosta       srpen – září 2020 

 

3. Zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2023. 

Plní: finanční výbor      do 20 září 2022 

 

 

V Hněvotíně 24. 8. 2022 

  


