
   OBEC  HNĚVOTÍN 
 

 
Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva 

Obce Hněvotín konaného 26.června 2008  
 

 
 

1)    Zahájení :     -   starosta obce přivítal zastupitele, občany  a hosty 
                                           na 11. zasedání zastupitelstva obce 
                                    -   provedl kontrolu přítomných zastupitelů a jejich schopnost  
                                        usnášení se 
                                                       
                         přítomni:  všech devět zastupitelů 

 
 omluveni: nikdo nechyběl    

 
-  zapisovatelkou byla určena paní  Jana MRKUSOVÁ      
                                                                 hlasování pro 9    
                
-  ověřovateli byli určeni pan MVDr. Vratislav Šulc, 
                                       pan Ing. Jaroslav Sleha 
                                                                hlasování  pro 9         

 
-  návrhovou komisi určeni  pan Ing. Tomáš Dostál  

                                                    paní Mgr. Ivana Filkászová 
                                                                     hlasování  pro 9 

- starosta seznámil přítomné s programem schůze 
 doplňující návrhy nebyly                                          

                                                          hlasování  pro 9 
 

                           Ŕídí starosta 
 
2)    Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                                     Kontrolu plnění usnesení  z 10. zasedání zastupitelstva obce 
                                     
                            zhodnotila paní Mgr. Ivana FILKASZOVÁ.Konstatovala, že v bodech  
                            1,2,4,6,9 je usnesení splněno, v bodech 3,7 plněno průběžně a 5 se 
                            odkládá na 12/2008 bod 8 je neplatný,bude zařazen do jednání  
      
 
3)   Zpráva o činnosti OÚ                                                                        
                                Přednesl:     starosta  viz příloha 



4)   Smlouvy obce. 
 

- Smlouvy obce o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na 
uložení el. zařízení na p.č- 213/23 . 
( novostavba RD p. Michal Šulc) 
a p.č. 456/1 ( novostavba RD p. Petr Sklenář) 
 

- Smlouva obce se společností ARKO-Technology, a.s  
Nově cena za m3 pitné vody z vodárny Skály 23,50,-Kč 
                      m3 odváděných splašků 19.00,-Kč 

                        
                                          -  smlouva obce s SMP Net, s.r.o. o pronájmu NTL plynovodu  
                                              a přípojky v ulici Za školou ( od Niessnera) a v ul. Spojovací 
 
                                          - smlouva o díle s Ing.arch.Vychodilovou na zpracování studie 
                                            Za hřištěm 
 
                                         přednesl starosta                            hlasování:  pro 9 
 
5)   Bezúplatný převod pozemku 
 
                                   Bezúplatný převod parcely č. 993/49, orná půda o  
                                  výměře 128 m2  z majetku státu ( PF ČR) do majetku obce. 
                                  je to 2m široký pásek na severním  okraji hřiště 
 
                                        přednesl starosta                            hlasování:  pro 9 
 
     
6)   Odkoupení pozemků do majetku obce. 
  
                                Odkoupit pozemky státu ( PF ČR) do majetku obce, 
                                   
                                 Jedná se o pozemky u ZŠ Topolanská 
                                             p.č. 98/1, zahrada,  o výměře 1683 m2    ( 23 932,-Kč) 
                                             p.č. 98/2, zahrada, o výměře  532 m2      (   7 565,-Kč)   
                                             p.č. 1012/1, orná půda o vým. 2127 m2   ( 30 245,-Kč), 
                                 v DPS 
                                             p.č.  57, zahrada o výměře 173 m2           (   2 460,-Kč) 
                                 a ve Skalách pod vodárnou a ženijním úkrytem 
                                             p.č. 546/1, zahrada, o výměře  5 317 m2   ( 38 017,-Kč).                                       
 
                                přednesl starosta                                              hlasování: pro 9 



7)   Prodej pozemků obce.  
 
                               Deparcelizovat dle územní studie a prodat stavební pozemky  
                        v majetku obce  
                                    p.č. 993/35, orná půda o výměře 9 261 m2 
                                    p.č. 993/36, orná půda o výměře 12 801 m2   
                                    p.č. 993/42 , orná půda o výměře 14 940 m2        
                                   
                                přednesl starosta                                              hlasování: pro 9 
 
8)  Záměr prodeje a pronájmu majetku obce. 
 
                      a)  návrh vyhlásit záměr prodeje p.č. 69/6, zahrada o výměře 80 m2   
                                                                         a  p.č. 69/7, zahrada o výměře 81 m2 
                        ( jedná se o dva malé nepřístupné pozemky uprostřed zahrad 
                          – bývalý pozemek M. Otáhala a současný  Milana Dostála.) 
                

b) pronájem ženijního úkrytu  bezplatně převedeného do majetku obce  
      od AČR. ( Hodnota  106 596,- Kč). 

                             
                               přednesl starosta                                              hlasování: pro 9 
 
 
9)   Místní akční skupina regionu Haná. 
 

- souhlas se zařazením obce Hněvotín do MAS regionu Haná  
- určení zástupce obce v MAS  Ing. T. Dostál a starosta obce  
  

                                přednes starosta                                            hlasování: pro 9 
 

10)  Udělení výjimky a organizace školního roku 2008/2009. 
 
                         (  stanovený nejnižší počet žáků ve třídě je 17). 
                         Navrhuji udělit výjimku v souladu s prováděcím předpisem  Školského   
                          zákona a  snížit limit  dětí  o 4 v každé třídě.   
                         Obci z toho vyplývá doplatit případný rozdíl na mzdy. ( Cca 400 000,-   
                          Kč 
                          přibližně 200 000,- obec a zbytek vratka za plyn a snížení rozpočtu  
                          na  údržbu 
            
                              přednesl Ing. Dostál                                        hlasování:  pro 9   
      
11)  Vzdání se předkupního práva. 
      
                             Dohoda obce s Ing. Radkem Pazourem, majitelem stavební  
                             parcely č. 602/3 o vzdání se předkupního práva obce; 
                       přednesl místostarosta p. Antl                                hlasování: pro 9 



12)  Cena vodného a stočného 
 

                     Předloženy podklady k výpočtu 
                                 vodné vychází cca 20,-Kč/m3 
                                 stočné                    22,-Kč/m3 
       
        protinávrh pana V.Jurtíka vodné jen 16.-Kč/m3 
 
                                             hlasováno/protinávrh/: pro 1,proti 7, zdržel se 1 
                                             hlasováno/návrh/: pro 7,proti 1,zdržel se 1 
                      přednesl Ing. J. Sleha                                           
 
13)  Prominutí nedobytných pohledávek za odpady a odpis nájemného. 
 
                    a)  navrhuji prominout pohledávku za shromažďování, sběr, odvoz a   
                      likvidaci  komunálního odpadu občanům obce, kteří žijí trvale v cizině a  
                      takový odpad neprodukují v obci ani jinde v republice 
                      Jedná se o: 
                         p. Petra Glucha  za léta 2004-2008                                ve výši 1360,-Kč 
                         p. Andreu Drtinovou a její dceru Jessicu Castellani 
                                                za léta 2003-2007                                   ve výši 2520,-Kč 
                         p. Lindu Vlčkovou za léta 2005-2007                             ve výši   840,-Kč 
                         p. Tomáše Svobodu za rok 2008                                    ve výši  300,-Kč       
 
                     b) navrhuji odepsat nedoplatek nájemného pro nedobytnost vůči dlužníkovi 
                                  Tomáši Běhalovi     
                               a  Dagmar Běhalové  ( bývalí nájemci bytu nad poštou) 
                    v celkové výši 8 335,-Kč. 
 
                  ( Pohledávky i  dluh na nájemném komplikuje účetnictví obce ). 
 
                     přednesl Ing. J. Sleha                                                   hlasování: pro 9 

 
 
14)  Různé          

- závěrečné vyhodnocení akce „ Splašková kanalizace obce  
      Hněvotín, Hněvotín, okres  Olomouc, Olomoucký kraj“  
      a její předložení SFŽP ČR. 
      ( celou záv. zprávu posoudila ČIŽP ČR – takže to můžeme  
       odeslat  

                pan Jurtík nesouhlasí s názvem akce 
                hlasování pro změnu názvu: pro 1, proti 7, zdržel se1 
                hlasování pro původní název: pro 7, proti 1,zdržel se 1 
 
                                           -    zřizovací listina jednotky SDH obce  
                                                
                                                přednesl starosta                               hlasování: pro 9 



- námitka proti usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce, 
kdy došlo nedopatřením k nezapsání bodu č. 6  
„ Přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o zrušení OZV 
č.1/2007“ , do usnesení zastupitelstva. 
Bod byl řádně projednám a proběhlo hlasování. 

                                                Doporučuji řešit dodatkem k usnesení z 10. zasedání  
 
                                                zastupitelstva obce. 
                     
                       přednesl MVDr. Šulc -př. návrhové komise 10. zas.     hlasování: pro 9 
 

- informace o veřejném projednávání těžby písku společností  
      AGIR . 
      ( souhlas Ol. kraje se závěry studie, souhlas báňského úřadu, 
        jinak nesouhlas všech, včetně orgánů ŽP a dotčených obcí) 

 
                                     přednesl místostarosta p. M. Antl                            informace 
 

- výběr dodavatele zakázky malého rozsahu 
na „ výstavbu inženýrských sítí v ulici K potoku“. 
Nejlépe vyhovovala cenou díla a termínem zakázky  
spol. LB 2000, proto komise pro výběr zakázek vybrala tuto 
společnost. 

 
                                    přednesl místostarosta p. M. Antl                            informace 
 

- pokračování výstavby v obci 
. červen-červenec výstavba vodovodu, plynovodu,  dešťové 
  a splaškové kanalizace v ulici K potoku; 

 
 
. červenec-srpen – úprava sociálních zařízení školy a pavilonu 
   pro nejnižší ročníky; 
.  je zpracována projektová dokumentace a probíhá územní  
    řízení na revitalizaci místní části Kout; 
.  dokončuje se projektová dokumentace na ulici Topolanská  
    a V. Klupoř a v průběhu prázdnin proběhne územní řízení; 
.  dokončuje se zastavovací studie zóny za hřištěm, zahájíme  
    geodetické zaměření s deparcelizací a následně můžeme  
    přikročit k územnímu řízení; 

      .  čištění dešťové kanalizace a zatrubněných částí potoka 
  předpokládáme v měsíci říjnu nákladem cca 1 000 000,- Kč; 

 
                                     přednesl místostarosta p. M. Antl                            informace 
 

- žádost o věcné břemeno p. V Čuky na pozemek obce 
( nádvoří školy na Topolanské ulici )  pro umožnění položení 



podzemních sítí, vchodu a vjezdu do plánovaného RD. 
 
                                      přednesl starosta                                hlasování nevyhovět: pro 9 
 
 
15)     Diskuse - řídil starosta obce 
          
        Jurtík-černá skládka je jen krajinářskou úpravou skládky, kterou vytvořili občané,nejedná 
se o hlínu ze staveniště kanalizace,je-li tam nějaká suť uskladnili ji tam občané,zavezla se hlínou 
z důvodu bezpečnosti byla učiněna "ohláška"neplatí 
     starosta- nebudeme řešit,nemáme stavební povolení 
     Šulc-vysvětluje,proč se zdržuje hlasování, neví jaká je pravda 
     Antl-nejsou zkolaudovány vodovody,snažíme se najít řešení,nepodaří-li se něco přiznáme 
pravdu 
Kalábovi- doprava, měření rychlosti, rozhlas v sobotu v 9 hod,hlučnost, rozšiřuje se GEMO? 
starosta-čekají na další schválení,nyní jen pro 50 - 70 lidí,doprava odkloněna na město 
 studie na silnice 35 mil.Kč, snad dotace,CONEX jezdit přes Topolany ano,neschválil kraj 
Myšáková-voda při bouřce tekla do vjezdu, dát do provozu kanál u vjezdu 
starosta- byl jsem při tom,vjezd máte níž než silnice 3 cm,vyřešíme při regulaci potoka 
Šak-nemáme vodu, stálé problémy, jak bude obec řešit, chceme svou větev ze skal????? 
starosta- problémy s regulací přívodů 
Kalábová,Flášarová- nutno šetřit,nestříkat trávníky,celorepublikový problém 
Dostál- tlak nelze zvednout je max 
Ličková- praská nám dům pod tíhou dopravy 
starosta-pozvat statika na zaměření,soudit se s dopravci 
Blaťák-posunout hranice obce,zpomalení dopravy 
starosta- požádáme inspektorát 
Šutová- rozhlas do jejich ulice 
-starosta ano vyřešíme s osvětlením 
 paní zastupující ředitelka Nováková -ZŠ 
hodnocení podle inspekční zprávy bylo pro učitelský sbor velmi příznivé, jen školní budova a 
zařízení jsou "vybydlené".Kladné hodnocení: kroužky vedené bezplatně učitelkami pracují, žáci 
reprezentují: dějepis, čeština, mažoretky, tělesná výchova -dobré umístění 
v němčině mezinárodní zkoušky 3 žáci výborně,všichni žáci uspěli u přijímacích zkoušek a 
postupují k dalšímu vzdělávání,učíme podle nových metod,učitelé se stále vzdělávají. 
Projekt pro venkovské školy:2 kroužky pro dospělé, 3 pro děti --dotace EU 
Sběr papíru 64 868... 
 díky občanům obce/.pan Kovář/ 
Soutěž Den Evropy- Malta soutěž a reprezentace školy 
Děti nemusí jezdit do městských škol máme sporovní vyžití, jazyky N a 
A,kroužky,plavání,škola se nemusí stydět za výsledky, právě naopak!!!!!!   
 
 
 
 
 
 



   Usnesení zastupitelstva obce  ( viz. příloha ).   
                    
 
17)      Závěr 

 
                     starosta poděkoval za účast,popřál pěknou dovolenou ,pozval přítomné na 
sportovní odpoledne 28.6. na hřiště a 27.6. na ukončení školního roku se SDH 

 
 
 
V Hněvotíně 26.6. 2008      zapsala Jana Mrkusová 
 
 


