
OBEC  HNĚVOTÍN 
 

Zápis z 9. veřejného zasedání dne 21. února 2008 
 

přítomni: Ing Dvořák,Dostál,Sleha,p.Antl,Studený,MVDr Šulc, 
Mgr. Filkaszová,Mrkusová 

 
omluveni:  p.Jurtík nemoc   
 
Program:  

1. Zahájení. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu.  
4. Smlouvy obce. 
5. Žádosti o dotace.  
6. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko. 
7. Výsledek auditu hospodaření obecního úřadu. 
8. Výpověď z pronájmu  a směna  pozemků . 
9. Změna kultura pozemků v majetku OÚ. 
10. Odkoupení pozemků do majetku obce.  
11. Záměr pokračování oprav komunikací a chodníků v obci. 
12. Plán investic v roce 2008. 
13. Různé  

 - zásobování pitnou vodou 
 - těžba písku spol. AGIR 
 - návrh spol. Sigma-Group neprovozování skládky TKO 
 - řešení stavu v základní školy 
 - práce na 2. změně ÚP obce Hněvotín 
 - prominutí poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 

14. Diskuse 
15. Usnesení zastupitelstva obce 
16. Závěr 



1. Zahájení : 
 - přivítání zastupitelů, občanů a hostů na 9. zasedání zastupitelstva  obce 

- kontrola přítomnosti zastupitelů a schopnosti usnášet se 
- návrh zapisovatele  paní Jana Mrkusová      

hlasování : pro 8   
 

- návrh ověřovatelů  pan MVDr. Vratislav Šulc,  
pan Josef  Studený  

hlasování : pro 8  
 
- návrh návrhové komise  pan Ing. Tomáš Dostál, 

paní Mgr. Ivana Filkászová  
hlasování : pro 8 

 
- seznámení s programem schůze 

není připomínek 
hlasován : pro 8 

 
Řídil starosta 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Kontrolu plnění usnesení  z 8. zasedání zastupitelstva obce - zhodnotila paní Mgr. Ivana 
Filkázsová - splněny body dva, odloženo jednání o ZŠ z důvodu pracovní neschopnosti 
ředitele školy 

 
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od  8. zasedání zastupitelstva obce 
 
Seznámení všech přítomných s úkoly, které plnil OÚ během uplynulého období: Kontrola zemních 
prací , plnění smluv, uzavírání smluv, běžná administrativa, práce všech pracovníků obecního úřadu 
vykonávána ve prospěch obyvatel obce 

Přednesl: starosta  
 
 

 
4. Smlouvy obce 

- Smlouva obce se Spol. CONEX  
( zabezpečení dopravní obslužnosti obce a příspěvku 
 na dopravu ve výši 199 000,-Kč ) 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. Stavebniny u komína  
na opravu chodníků a komunikací v obci (nacenění víceprací 
pro jednotlivé úseky obce při úpravách komunikací a chodníků) 

- Smlouva s Atelierem Ing. Staňková – Olomouc na zpracování  
projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Hněvotín č. 250 

 
hlasování: pro 8 

Přednesl starosta 



5. Žádosti o dotace.  
- Z ROPu - regionálního operačního programu ( peníze z EU cestou 

Olomouckého kraje) na „ Vybudování komunikací, chodníků, parkovišť 
a úpravu ploch v části Kout „( zpracovaná studie na 4,5 milionu – podíl 
obce cca 20 % ) 

 
- Z POV  - program obnovy venkova ( peníze kraje ) na akci „ Oprava 

komunikací Válkov a Malý Klupoř „ 
 

- Z ŽP - fond životního prostředí ( peníze kraje ), na „ Výsadbu dvou 
remízků ( u Blaty a  Topolan ) „ ve spolupráci s MS Blata. Obec bude 
žadatel, pronajme remízky ( pozemky ) MS, které na sebe převezme 
smlouvou závazky obce vůči fondu ŽP  

 
- Z fondu Olomouckého kraje na vybavení  jednotek SDH 

„ Příspěvek na opravu automobilu RT 706/CAS“ ( Kosatík  na konferenci 
starostů slíbil, že oproti minulým létům bude polovina z celé sumy 
vyčleněna pro zásahové jednotky v kategorii „5“. To je naše jednotka 
SDH. Obec bude požadovat 100 000,- Kč. 

 
- Dotace z LEADERU ( Mikroregion Kosířsko) 

 
hlasování: pro 8 

Přednesl starosta 
 
       
6. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko: 

 
Viz příloha 
 

hlasování: pro 8 
Přednesl místostarosta Ing. Dostál 

 
7. Výsledek auditu hospodaření obecního úřadu: 

 
Viz. zpráva auditora s výsledek auditu bez výhrad  
 

hlasování: pro 8 
Přednesl Ing. Sleha 

 
 
 
 

8. Výpověď z pronájmu a směna  pozemků: 
 

a) výpověď ZD Hněvotín z užívání pozemků 
určených k zalesnění remízky 
p.č. 993/19, orná půda o výměře 1683 m2 (u Topolan) 
p.č. 844/6,   orná půda o výměře 291 m2 (u Blaty)  
p.č. 844/7,   orná půda o výměře 2038 m2 (u Blaty) 

 



určených k výstavbě Změnou ÚP č.2 
p.č. 993/35, orná půda o výměře 9261 m2 (u hřiště) 
p.č. 993/30, orná půda o výměře 2030 m2 - část býv. polní cesty 
p.č. 993/47, orná půda o výměře   548 m2 - část býv. polní cesty 
p.č. 1056,   ost. plocha o výměře   671 m2 bývalá polní cesta 

 
hlasování: pro 8 

Přednesl místostarosta Antl 
 

b) záměr bezúplatné směny pozemků 
 

pro zabezpečení komunikace v souladu se stavebním zákonem 
u plánovaných nových RD Za Válkovem. Směna části pozemku obce p.č. 
1035/3, ost. plocha o výměře 15391 m2 a části pozemku obce p.č. 1047 - ost. 
plocha o výměře 1476 m2 
Za nově vytvořené veřejné prostranství ( ulici s komunikací ) se současnými 
majiteli stavebních pozemků p.č. 248/1, 249/1, 249/2, 249/3 a 249/4. 

 
Nové zaměření a nově vzniklá parcela  bude zaměřena novým geometrickým 
plánem. Záměr bude vyvěšen na ÚD v souladu se Zákonem o obcích a 
předložen k schválení na příštím zasedání zastupitelstva. 

 
9. Změna kultury pozemků v majetku OÚ: 
 

Jedná se o již projednávané budoucí remízky, které budou lesní půdou  
p.č. 844/6 orná půda 
p.č. 844/7 orná půda 
p.č. 993/19 orná půda 

Záměr pronájmu MS Blata s návrhem smlouvy bude předložen na příštím zasedání. 
 

hlasování: pro 8 
Přednesl místostarosta Antl 

 
10. Odkoupení pozemků do majetku obce: 
 

- p.č. 993/34, orná půda o výměře 12 801 m2 
- p.č. 993/42, orná půda o výměře 14 940 m2  
- p.č. 993/34, orná půda o výměře   1 560 m2  

 
Za cenu stanovenou usnesením zastupitelstva pro rok 2008. 
 
Návrhy smluv jsou k nahlédnutí na OÚ. 25 % ceny navrhujeme do 30 dnů od 
zavkladování a zbytek do konce roku 2008. 
 

hlasování: pro 8 
Přednesl starosta 



11. Záměr pokračování oprav komunikací a chodníků v obci: 
 

- dokončení levé strany křižovatka -  RD Bernát - parkoviště před KD 
- dokončení pravé strany křižovatka u kostela - Crhovo 

přerušení prací do přidělení dotací ( popř. kapitálových příjmů / a pokračování 
Válkov nebo Kout nebo dodatek ke smlouvě a posečkání s platbou a 
pokračování pravá strana Velký Klupoř. 

- položení živičného povrchu KD – hlavní křižovatka 
 

hlasování: pro 8 
Přednesl místostarosta Antl 

 
12. Plán investic v roce 2008: 
 

Viz. příloha 
     
 

hlasování: pro 8 
Přednesl starosta 

 
13. Různé 

- zásobování pitnou vodou,posilovač ze Skal 
- těžba písku spol. AGIR - trváme na svém stanovisku nepodporovat výstavbu 
- návrh spol. Sigma-Group neprovozování skládky TKO- trváme na ukončení a 

rekultivaci skládky 
- řešení stavu v základní školy odkládáme z důvodu nemoci ředitele školy 
- práce na 2. změně ÚP obce Hněvotín 

hlasování: pro 8 
Přednesl starosta 

 
14. Diskuse 

 
pan Onderka: zatrubnění potoka bude? 
starosta: není v plánu, budeme jen čistit koryto 
paní Šutová: topoly skáceny, bude se vysazovat ? 
starosta: ano, pravý břeh letos 
pan Obzina: na Vel.Klupoři nemohou auta z důvodu zvednutí silnice vjíždět na 

parkování 
starosta: podíváme se na to, dáme do pořádku 
pan Rosmaník:a/ přípojky kanalizace jsou zasypány jen drtinou a pískem, voda vymílá 

co s tím 
b/ zbytečně rozviřujeme otázku ZŠ, ta přece pracuje dobře,dělá spoustu 

soutěží a práce s dětmi, není špatná,nepříznivý dojem vytváříme my. 
Co dělají rodiče?? Obec jedná s rodiči ?Tak pomůže škole. Rodiče 
jsou „na koni“. 

Starosta: a/cesta se dá postupně do pořádku 
 b/ ZŠ – nechceme vytvořit negativní dojem, dluh vidíme v tom, že je 

zanedbaná budova, řešíme prostory, vybavíme třídy.Svádíme boj o 
udržení počtu žáků. Podporujeme ZŠ finančně. 

Pan Šulc: zastupitelé opravdu přispěli k tomu, co se říká o škole 
Pan Antl:definitivní řešení duben 2008 se všemi důsledky 



pan Blaťák: topení netopným materiálem!!! Obec důrazně zakázat a postihovat občany 
starosta: na příštím zasedání seznámíme jak jsme řešili s výborem ŽP, doložit 

svědecky 
pan Studený: budeme si hlídat,obešli jsme s výborem ŽP, tvrdé sankce. Upozornil na 

zákaz vypalování trávy 
pan Antl:rekultivace Skal, Sigma Group musí dodržet smlouvu.My jim pomůžeme 

s hlínou. 
starosta: obec nemá nic s akcí „hodiny Hněvotín“ je to soukromá akce 
pan Dostál: seznámil občany s kulturními akcemi obce v nejbližší době: 
  ples FC 
  15.3. ples ZŠ  
  19.4. Country bál 
  30.4. Pálení čarodějnic  
  12.5. Zájezd Klubu seniorů   Velké Losiny 
  16.5. Cimbálovka 
  Květen 2008 Kácení máje 
  20.6. Zájezd ČČK Baťovy kanály 
 bližší informace budou uveřejněny ve Zpravodaji obce 

 
Řídil starosta 

 
15. Usnesení zastupitelstva obce 
. 

Viz. samostatný zápis 
 

hlasování: pro 8 
Přednesl starosta a návrhová komise 

 
16. Závěr 
 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a rozloučil se, upozornil na vystavenou 
dokumentaci, která je k nahlédnutí v sále. 

 
 
 
 

V Hněvotíně 21.února 2008        zapsala Jana Mrkusová 


