
Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín 
konaného dne 11. prosince 2007 

 
        1)    Zahájení :     - starosta obce  přivítal zastupitele, občany a hosty na 8. zasedání  
                                                      zastupitelstva  obce 
 

                          - provedl kontrolu přítomnosti zastupitelů a schopnosti usnášet se 
                         přítomni: sedm zastupitelů obce 

 
 omluveni:    p. Studený Josef-nemocen 
                     p.Jurtík Vladimír se dostavil v době, kdy probíhala diskuse 

  
    -  zapisovatelem byla pověřena paní  Jana MRKUSOVÁ      

                                                                                hlasování: pro 7    
                

                                       -  ověřovateli byli stanoveni   pan Ing. Jaroslav SLEHA,  
                                       paní Mgr. Ivana FILKÁSZOVÁ 

                                                                                     hlasování: pro 7          
 
  - návrhovou komisí byli stanoveni   pan MVDr. Vratislav ŠULC 
                                                      pan Ing. Tomáš DOSTÁL   
                                                                                      hlasování: pro 7 
 
  - seznámení s programem schůze 

 doplňující návrhy  nebyly                                 hlasování : pro 7 
 

                           Ŕídil starosta 
 
        2)    Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                                     Kontrolu plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce 
                                      zhodnotila  paní Mgr. Ivana FILKASZOVÁ 
                bylo uloženo šest úkolů k plnění,byly splněny, pouze b.4 se revokuje 
 
        3)    Zpráva o činnosti obecního úřadu od 7. zasedání zastupitelstva obce 
                                      
                                Přednesl starosta obce Ing.Dvořák 
                           Viz příloha 
 

 
        4)   Smlouvy obce. 

- Smlouva se Zemědělskou vodohospodářskou správou – povodí 
Moravy  a Dyje Brno  o stavbě na pozemku v jejich vlastnictví 
( parkoviště na zatrubněné části potoka vedle parku) 
Budeme žádat o převod do majetku obce, ten trvá více než  rok. 
Nyní potřebujeme smlouvu pro stavební povolení. 
 

- Smlouva se Správou silnic Olomouckého kraje o stavbě na  
      pozemku SSOK ( zářez chodníků do současné komunikace     
      III. tř.) 
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                                                Budeme žádat o převod do majetku obce, ten trvá více než  rok. 

Nyní potřebujeme smlouvu pro stavební povolení. Jako  
u parkoviště s povodím. 

- Smlouva o pronájmu  pozemků obce ZD Hněvotín . 
- Smlouva s ČEZ o zřízení věcného břemene. 
- Smlouva se společností SKANSKA na opravy komunikací 

( byli jsme informováni na pracovním zasedání o nabídce nižší 
ceny o půl mil. Kč než Strabag)  

- Smlouvy s PF ČR o pronájmu pozemků v k.ú. Hněvotín  
      p.č. 57( DPS), 132/1 (chodník hřbitov)  a 441/2 ( vodárka    
      M.Klupoř) v užívání obce před bezúplatným převodem. 
      ( Je to podmínka PF). 

                                          - 
                       
                                      přednesl starosta                                                      hlasování: pro 7 
 
 5)     Žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku státu v k.ú. Hněvotín 

- pozemky v plánované zóně za hřištěm 
p.č.  993/37      druh      orná půda      o výměře  4824 m2 

                                                p.č.  993/38      druh      orná půda      o výměře  9629 m2  
p.č.  993/26      druh      orná půda      o výměře    952 m2 

 
                                      přednesl starosta                                                       hlasování : pro 7 
 
 
6) Program obce na podporu žáků ZŠ a MŠ Hněvotín 
 
                                Viz. příloha        
 
                     Přednesl místostarosta Ing. Tomáš Dostál                                 hlasování: pro 7 
                
 
 7/     Opravy komunikací. 
                                              Za dosavadní práce obec vynaložila  2 601 859,-  Kč 

-    jedná se o opěrnou zeď, větev dešťové kanalizace, opravy  
      a zhotovení nových kanalizačních vpustí, obrubníky, parkoviště  
      chodníky a část komunikace  v ulici Velký Klupoř.  
- Chodník,  přípojka na dešťovou vodu, nové vpustě pro odvod     
      dešťové vody   
- chodník, obrubníky po obou stranách, přídlažba, posunutí 

schodiště na hřbitově, boční vchod, opravy a nové kanalizační 
vpustě a asfaltový povrch  v ulici Hřbitovní  

 
                                Navrhujeme  pokračovat v úpravě chodníků od rozcestí u parku po dům  
                                p. Romanovské po obou stranách pro zvýšení bezpečnosti dětí a vyčerpání  
                                dotace z Olomouckého kraje. 
                                Podle počasí dále ke kostelu a hlavní křižovatce. 
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                      Přednesl  místostarosta p.Miloš Antl                                   hlasování: pro 7 

 
 
8)       Ceny stavebních pozemků v roce 2008. 
 
                      Prodej zasíťovaných pozemků v majetku obce zvednout na 1000,-Kč. 

- Prodáváme pozemky laciněji než jiné obce v okolí Olomouce 
a vzrůstají ceny za materiál a práce spojené s budováním 
inženýrských sítí.  

 
                        Přednesl  místostarosta p.Miloš Antl                                hlasování : pro 7 
 
 
  9)      Ceny vodného, stočného, nájemného a poplatek za odvoz a likvidaci  
                        komunálního odpadu. 

- i když předpokládáme nárůst cen za energie navrhujeme  
      ponechat ceny za vodné a stočné ve výši  16,- a 20,-Kč/m3 
      tedy na úrovni 2. pololetí 2007. 
 
- nájemné v obecních bytech navrhujeme ponechat v dosavadní  

výši ( zvýšení v povolené výši přinese do rozpočtu obce 
v součtu za všechny byty jen několik set Kč, což je při 
nákladech na administrativu takřka nerentabilní) 
 

- poplatky za odpady navrhujeme ponechat v původní výši 
roku 2007 

 
                       Přednesl  místostarosta p. Tomáš Dostál                       hlasování: pro 7 
 
 
 10)     Rozpočtové opatření  
                                   Jedná se o dorovnání položek v závěru roku. 
                                  ( příspěvek ZŠ, komunikace, veřejné osvětlení, náhrady mezd z ÚP  
                                    apod. ) 
                                             č. 12/2007 
                                             č. 13/2007 
                                             č. 14/2007 
                                             č. 15/2007        . 
                                 viz.příloha                    .  
 
                     přednesl p. Ing. Jaromír Sleha                                          hlasování: pro 7 
 
  11)   Zadání zpracování studie na obytnou zónu „ Za hřištěm“ 
                      Tlačí nás čas kvůli posunutí schválení 2. změny ÚP. 
                      Budeme mít prostor studii prodiskutovat a připravit podklady pro územní řízení.  
                      
                      přednesl místostarosta p. Miloš Antl                               hlasování: pro 7 
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 12)    Svaz dobrovolných hasičů v obci. 
                              Na minulém zasedání byla otevřena kolegou MVDr. Šulcem otázka 
                     zbytečnosti investic do opravy CAS,  zařazení zásahové jednotky do vyšší třídy 
                     a efektivnost existence SDH v Hněvotíně vůbec. 
                            Jako obec jsme povinni zřídit jednotku ze Zákona o požární ochraně, nebo  
                     jako součást sdružení obcí mít jednotku společnou nebo platit HZSOK 1 mil  
                     ročně  nebo platit např. Třebčínu částku, která se rovná nákladům na jedno  
                     snížené družstvo za rok. ( tedy statisíce), přitom pomoc takové jednotky je  
                     přinejmenším problematická. 
             
                     1. otázka    Ponecháme v obci SDH ?         
                                        ano je nezbytně nutné                                    hlasování: pro 7 
 
                     2. otázka    Poskytneme v roce 2008 z rozpočtu obce prostředky na opravu CAS  
                                        a tím zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky? 
                                        Ano je nezbytně nutné                                                                      
                                                                                                              hlasování: pro 7 
                    přednesl starosta 
 
   13)     Dotace. 

Obec přijala dotaci  
- od MF na přivaděč pitné vody ve výši  3 000 000,-Kč 
- od Olomouckého kraje na zvýšení bezpečnosti chodců 
          a dopravy ve výši  298 000,- Kč ( Smlouva o sdružení  
          financí)  
Obec požaduje dotaci na rok 2008 
- z ROP  na opravu budovy Základní školy č. 250  ve výši  
      28 000 000,- Kč) 
- z POV  na parkoviště před poštou a chodník v části Kout 
      ( přidělují do 300 000,-Kč) 
- z LEADERU na opravu KD ( okna, střecha, zateplení, 

klubovna) 
- z FŽP na výsadbu zeleně v okolí obce 

 
 
 
                        Přednesl starosta                                                             hlasování: pro 7 
 
 
 14)   Počet zaměstnanců obce v roce 2008. 
                       Navrhuji rozšířit počet zaměstnanců obce v roce 2008  o dva zaměstnance  
                       na celkový stav 7 a nepožadovat sezónní zaměstnance z ÚP 
                                        2 účtovatelky     zůstávají 
                                        1 THP                 zůstává 
                                        3 údržba a úklid   1 navýšení  
                                        1 uklížečka           1 navýšení celý KD, has. Zbrojnice, spol. pr. DPS 
 
                       Přednesl starosta                                                             hlasování: pro 7 
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 15)     Rozpočet Základní školy a Mateřské školy v Hněvotíně na rok 2008 
                     viz návrh ředitele ZŠ projednán na pracovním zasedání.  
 
                     V hlavních ukazatelích ( viz. příloha ) přednesl Ing.Sleha                                                     
                                                                                                  Hlasování: pro 7 
 
 
 
 16)   Rozpočet obce na rok 2008. 
                       
 
                      V hlavních ukazatelích /viz příloha/ přednesl Ing.J.Sleha  
 
                                                                                                  Hlasování: pro 7 
 
 
 
 17)    Různé 
 

- stavební práce na přivaděči pitné vody z vodárny Skály 
stavba před dokončením, přivaděč je natlakován, odzkoušena těsnost, 
proveden proplach a dezinfekce potrubí, zasypán a napojen na 
vodovodní řad obce. Provozní spínání a tlaky vody v jednotlivých 
částech ( 8. a 9. 12.).  
 
starosta                                                          informace 

 
 

- stanovisko k výstavbě firem v k.ú. Hněvotín 
jedná se o zónu mezi hřbitovem a obj. ZD a mezi silnicí II.tř.  
a APETITEM. 
( další zvýšení dopravní zátěže – opravy stavebních strojů, 
  a překladiště spojené s přebalování a zamrazováním zboží) 
 
starosta                                           hlasování o zamítavém stanovisku 
                                                        fa SAFI              pro 6 zdržel se 1 
                                                        fa Šimkovič       pro 7 
 

- kulturní akce v závěru roku 2007 a počátku roku 2008 
      místostarosta Ing. Tomáš Dostál                 informace 

14.12. setkání důchodců 
15.12. Disko ČČK 
31.12. Silvestr v obci 

                                    Rok 2008 – plesy 
12.1. SDH 
19.1. MS 
16.2.ČČK 
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 1.3.    ZŠ,MŠ 
                             - 
 

 
 
18) Diskuse 

Slovo si vzal ředitel odboru operačníhozásahu hasičs.sboru Olomouc p.Blažek. 
Mluvil o nutnosti zachování SDH v obci,chválí obec za udržení jednotky. 
p.3ulc-oznámil,že skončil kurz počítačové techniky na ZŠ pro občany.Účast 6 lidí. 
Děkuje ředitelství školy,že umožnilo využití školní pracovny. 
p.Flášarová-posezení nad kronikou obce,děkuje za účast občanů. 
Starosta- děkuje za uskutečnění akce 
p.Osladil-vpusť u fa Wanzl,zalité vodou,domluvit čištění 
starosta-stavba retenčních nádrží GEMO,Holinka,WANZL 
nechceme pouštět vodu na prosak 
P.Mifková otevřela problematiku kouření ve škole „fámy po obci o kouření 
marihuány?????“ 
p.Toman-ředitel školy- my můžeme tvrdit,že kouří, když jim to dokážeme na 
konkrétním případě.Žádá občany o konkrétnost, aby se mohlo řešit.Já mohu říct,že 
v naší škole nemáme kuřáka mariánky. 
Zvýšeným dozorem zajišťujeme omezení možnosti kouření. 
Rodiče nám musí umožnit osobní kontrolu žáka.Mrzí mě to, že p.Mifková neřešila tuto 
otázku již na úrovni školy-je předseda školské rady. 

           Starosta-co jste pro to udělal ??Prevence??třeba pozvat ty, co dovedou zjistit  
           přítomnost drogy. 
           Toman- preventivní program třídních učitelů i školy,přednášky,akce policie a  
            právníků.Máme žáky, kteří jsou problémoví a kazí naši snahu. 
           Mifková- neobcházím p.Tomana, mluvím tak z pozice předsedy škol.rady. 
            Antl-alibistické řešení,policie přijede za 20 min. 
           Jurtíková- hlavně chybí spolupráce s rodiči, ti by měli především dbát kontroly nad  
           svými dětmi 
 
           řídil starosta obce 
 
19/ usnesení zastupitelstva / na zvláštním listě/ 
 
20/ závěrem se starosta obce rozloučil s přítomnými občany, poděkoval jim za účast 
      a pořál všem spokojené prožití vánočních svátků  
      vše nejlepší do nového roku 2008 
 
 
                     PF 2008 
 
 
 
   



 
Zpráva o činnosti obecního úřadu 
od 7. zasedání  zastupitelstva obce 

 
 
         Po  7. zasedání dne 11. října 2007 zabezpečoval obecní úřad mimo běžné agendy      
obce, administrativu kolem přivaděče pitné vody, oprav chodníků, komunikací, výměny ¼ 
vodoměrů, kolaudace sítí na Spojovací ulici, zavkladování změn, podkladů k dotacím  apod. 

Organizovali jsme akci čištění okolí obce. Zaměřili jsme se na Hněvotínské skaly, 
lesíky a  biokoridor k Lutínu.  
Ještě jednou chci poděkovat všem složkám a občanům, kteří se na této akci k zlepšení 
životního prostředí podíleli.          
 
         OÚ se také zabýval připomínkami občanů z minulého veřejného zasedání i prakticky denními 
připomínkami občanů oznámených na OÚ. 
         Připomínky paní Lepařové a Slehové k přetíženosti obce dopravou, zejména kamionovou, 
vysokou rychlostí projíždějících vozidel a otřesy domů,  byly zodpovězeny v průběhu diskuze. 
Chtěl bych připomenout, že obec není zákonodárný orgán a má jen omezené možnosti situaci 
ovlivňovat. Je prováděna řada změn, které tuto oblast částečně ovlivní ( obchvat Olomouce R-35, 
spolupráce s DI PČR, oprava a zúžení vozovek, oprava povrchu apod.) 
         K připomínce p. MVDr. Šulce k absenci zákonů na Webových stránkách obce mohu říci, že se 
sjednala náprava a byly umístěny základní zákony. Obec se však musí řídit desítkami dalších, 
které si mohou uživatelé, mají-li zájem stáhnout ze stránek MV ČR,. 
Trochu mě zaráží, že na to měl pan kolega 4. roky ve funkci předsedy výboru pro legislativu 
a nyní nás na to upozorňuje. 
Jinak pro všechny  občany jsou zákony přístupny v tištěné podobě na obecním úřadě, je to povinnost 
obce, vyplývající jí ze zákona. 
 
Výrazně se však musím ohradit proti nařčení, že tolerování neoprávněného užívání pozemků obce 
ZD Hněvotín svědčí o špatném hospodaření obecního úřadu.  
Znova se nám jaksi nepodařilo dořešit problém v minulém volebním období, nyní to svědčí  
o špatném hospodaření.  
Jakkoliv je to úsměvné, považuji za nutné připomenout, že ještě v únoru jsme chtěli zastavit práce 
 na přípojkách a pokračovat v roce 2008, protože nebyly peníze. 
         Přípojky jsme přesto  dokončili a doplatili cca 7 mil, vyměnili za 2,1 mil. okna v ZŠ,  
připojili jsme všechny obecní objekty, za  necelé 3 mil. opravujeme komunikace a chodníky, sehnali 
jsme 3,3 mil. dotací na přivaděč a povrchy cest. Na účtu obce zůstává kolem 5 mil.  
          
        Družstvo nám už dluh za tři roky nazpět zaplatilo.  
Připomínky občanů z denního styku byly převážně k opravám chodníků, blokováním vjezdů 
k RD, odvedení srážkových vod, územnímu plánu  apod.  
 
Dále jsme s výborem pro kulturu sport a informace, Českým červ. Křížem, svazem žen, SHD, FC  
a  ZŠ a MŠ  řadou obětavých dobrovolníků vítání občánků, diamantovou svatbu, dětský karneval, 
a slavnostní rozsvěcování vánočního stromu obce. 
Také Vám za tuto práci děkuji. 
 
Techničtí pracovníci obce zabezpečovali úklid obce a okolí, provoz vodních zdrojů, spolupráci  
s firmami pracujícími na zakázkách obce, úpravě hřbitova, údržbě obecního majetku apod. 



      
 Na konci listopadu skončil pracovní poměr 4  zaměstnancům dotovaných úřadem práce. 
Nepodařilo se nám uzavřít smlouvu se ZD Hněvotín na zimní údržbu komunikací ale máme 
přislíbenu pomoc s údržbou v rozsahu minulých let. 
 
K dalším bodům v činnosti obecního úřadu se dostaneme při projednávání jednotlivých bodů 
programu dnešního zasedání. 
 
Na dotazy jsem připraven odpovědět v diskuzi. 
 
   Děkuji Vám za pozornost.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                           
 


