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Zápis z 13. veřejného  zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, 
konaného 23. října 2008  

 
 

1. Zahájení :  -   přivítání zastupitelů, občanů a hostů na 13. zasedání zastupitelstva obce, 
kontrola  přítomnosti zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se 

                                                       
                         přítomni:  všichni zastupitelé obce v počtu devíti 

 
           - zapisovatel - návrh   Mgr. Jana Mrkusová     

                                                                 hlasování pro 9 
                

- návrhová komise -   návrh   pan Ing. Tomáš Dostál 
                                                      MVDr. Vratislav Šulc 

                                                                       hlasování: pro 9  
 

                                 -  ověřovatelé -  návrh             pan Miloslav Antl 
                                        Ing. Jaromír Sleha   
                                                                 hlasování: pro 9           

 
                                 -  starosta seznámil přítomné s návrhem programu schůze 

 doplňující návrhy     nebyly                                          
                                                                                                       hlasování: pro 9   

 
                           řídil starosta 
 
 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

Kontrolu plnění usnesení  z 12. zasedání zastupitelstva obce zhodnotila  Mgr. Ivana 
Filkászová,  všechny zadané úkoly jsou průběžně plněny,nájemní smlouva se ZD bude 
uzavřena po inventarizaci majetku 

 
 
3. Zpráva o činnosti OÚ                                                                        

příloha k zápisu                                                   přednesl     starosta  
 
 
4. Smlouvy obce : 
 

- Smlouvy obce Hněvotín se společností RWE Ostrava o prodeji plynovodů 
v majetku obce v ulicích Spojovací, Za školou za souhrnnou cenu 190 000,-Kč 
a K potoku za cenu 110 000,-Kč  

 
- Smlouvy obce o pronájmu prostorů v KD Hněvotín s lékaři. 
 
- Dodatek ke smlouvě obce o pronájmu restaurace Obecní dům. 
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- Smlouvu obce se spol. Time-real  o bezúplatné směně pozemků v majetku obce p.č. 
993/ 60,  993/61, 993/115, 993/122 a 993/125, vše orná půda o celkové výměře 
869 m2 za pozemek p.č. 993/124, orná půda o výměře 824 m2. Vše v k.ú. Hněvotín. 
Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrální 
pracoviště Olomouc.  

 
- Smlouvu obce o bezúplatné směně pozemků v majetku obce  p.č. 993/ 26, orná půda 

o výměře 952 m2,  za pozemek majitele p. Zdeňka Knause p.č. 993/34, orná půda 
o výměře 1560  m2. Vše v k.ú. Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu 
Olomouckého kraje, Katastrální pracoviště Olomouc. 

 
- Smlouvu se společností  SEZAKO Prostějov na vyčištění dešťové kanalizace Obce 

Hněvotín a zatrubněných částí Hněvotínského potoka. 
 

- Smlouvu o prodeji pozemků obce p.č. 385/1, orná půda o výměře 4464 m2 v k.ú. 
Hněvotín, určených územním plánem k výstavbě RD. Pozemek je zapsán 
u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrální pracoviště Olomouc.  

                    
- Smlouvu se společností  SKANSKA a.s. na položení živičného povrchu v ulicích 

Za školou a K potoku. 
 

- Smlouvu se společností SKANSKA a.s. na opravu komunikace k ČOV Lutín.p.č. 
1105/2  v k.ú. Hněvotín. 

               
- Smlouvu obce se Správou silnic Olomouckého kraje na společném financování 

a materiálním zabezpečení opravy komunikace III/ 5708 v úseku místní části 
Topolanská a Velký Klupoř  

 
- Smlouvu obce se spol. Stavebniny u komína s.r.o na provedení úprav komunikace 

Za školou a K potoku. 
 
- Smlouvu obce se spol. Stavebniny u komína s.r.o na provedení revitalizace ploch 

v obci Hněvotín – Zákostelí ( Kout).  
 
- Příspěvek obce společnosti ČEZ Distribuce a.s. ve výši  900 000,-Kč na vybudování 

trafostanice k zásobování zóny Hřiště el. energií.  
   
                    přednesl:  starosta                                       hlasování: pro 9 
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5. Stav hospodaření obce. 
 

se stavem k 30. 9. 2008 viz příloha 
 

přednesl:  Ing. Jaromír Sleha                                            informace 
 
 
6. Rozpočtová opatření   
 
           č. 3   příspěvek na mzdy z Úřadu práce Olomouc                                       
           č. 4   obdržení dotace na volby 2008 
           č. 5   příspěvek obce na zakoupení turistických odpočívej MR Kosířsko 
           č. 6   změny ve výdajích mezi jednotlivými položkami 
 
          přednesl:  Ing. Jaromír Sleha                                           hlasování: pro 9 
 
 
7. Dotace 

 
LEADER – z regionu  Haná na výměnu oken KD 
                  Požadavek   500 000,- Kč 
                  Přiděleno     335 955,- Kč 

              
přednesl:   starosta                                                          hlasování: pro 9 

 
 
8. Bezúplatná směna pozemků v majetku obce. 

se spol.Time-real 
Pozemků v majetku obce p.č.  993/ 60,  993/61, 993/115, 993/122 a 993/125, vše orná půda 
o celkové výměře 869 m2  
za pozemek p.č. 993/124, orná půda o výměře 824  m2  
s majitelem p. Zdeňkem Knauzem  
Pozemků v majetku obce  p.č. 993/ 26, orná   půda o výměře 952 m2, za pozemek  p.č. 
993/34, orná  půda  o výměře 1560  m2. Pozemky jsou evidovány v Katastru nemovitostí 
Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc.. 

 
       přednesl starosta                                                         hlasování: pro 9 
 
9. Prodej stavebních pozemků. 
 

- prodej stavebních parcel  v lokalitě Za hřištěm zájemcům - viz příloha, Parcely jsou 
v k.ú. Hněvotín a jsou evidovány  u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, 
Katastrální pracoviště Olomouc. 

- pozemku  obce p.č. 385/1, orná půda o výměře 4464 m2  v k.ú. Hněvotín, určených 
územním plánem k výstavbě RD. Pozemek je evidován u Katastrálního úřadu 
Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc. 

        Smlouva a stanovení ceny podléhá schválení zastupitelstvem obce. 
        přednesl starosta                                                       hlasování:pro 7,zdrželi se:2 
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10. Prodej majetku obce.  
 

Prodej   plynovodů v majetku obce v ulicích Spojovací, Za školou a K potoku společnosti 
RWE Ostrava  za cenu  300 000,- Kč 

            
            přednesl: starosta                                              hlasování: pro 9 
 
 
11. Revokace usnesení k výstavbě objektu spol. Husek a směně pozemků. 
 

Revokace usnesení zastupitelstva o zamítavém stanovisku k výstavbě firmy  Husek 
po doložení navýšení dopravního zatížení, chladícího media a stanoviska ŽP. Usnesení 
zastupitelstva č.   v bodě      

 
 

Revokace usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce, ze dne 13. 5. 2008,   v bodě 18 
o směně pozemků se soukromými vlastníky. Směnu nejdříve potvrdil a později zamítl 
MMOl., odbor rozvoje a koncepce. 

 
            přednesl: starosta                                              hlasování: pro 9 
 
 
12. Přijetí a poskytnutí příspěvku. 
 

- Přijetí finančního příspěvku od obce  Lutín ve výši 80 000,- Kč na opravu 
komunikace k ČOV, která  je majetkem obce Hněvotín. 

 
- Přijetí finančního příspěvku od společnosti Minitrans ve výši 80 000,-Kč na opravu 

komunikace  k ČOV, která je majetkem obce Hněvotín. 
 

- Poskytnutí pomoci a finančního příspěvku  ve výši   do 30 000,- Kč majitelce 
nemovitosti č.p.  39 na úpravu zdi sousedící s DPS. 

 
- Příspěvek obce společnosti ČEZ Distribuce a.s. ve výši  900 000,-Kč na vybudování 

trafostanice k zásobování zóny Hřiště el. energií.  
 
            přednesl: starosta                                              hlasování: pro 9 
 
 
13. Pokračování výstavby v obci. 

- komunikace za školou ( Sova-Niessner) – K potoku  
- budova Mateřské školy č. 101 
- revitalizace celého prostoru místní části Kout  
- rekonstrukce komunikací ul. Topolanská 
- rekonstrukce komunikací ul. Velký Klupoř 
- odlehčení přetlaku dešťové kanalizace před kulturním domem 
- úprava zdi soukromého majitele, sousedící s DPS 
- oprava vnitřních omítek v hasičské zbrojnici 
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- vybudování zpevněného stání u hřbitova z Olomoucké ulice                     
 
            přednesl: místostarosta Antl                                             informace 
 
14. Různé: 
 

- inventarizace majetku obce v roce 2008 určenými komisemi - viz. příloha 
 
                             Přednesla Mgr. Filkászová                            hlasování: pro 9 
 

- výběr dodavatelů zakázek malého rozsahu projektová dokumentace v obytné zóně 
Za hřištěm 

- komunikace   ing. Labancová  
- kanalizace a vodovod  ing. Poštulka 
- plynovod   p. Továrková 

                                                      
                              Přednesl Miloš Antl                                    hlasování: pro 9 
  

- dokončení 1. fáze rekonstrukce II. stupně ZŠ  
- sociální zařízení, pavilon pro děti 1. – 3. třídy, nábytek pro učitele 

 
                                Přednesl Miloš Antl                                   informace                              
 

- zahájení rekonstrukce KD 
výměna oken, úprava průčelí KD, projektové práce – záměr 

 
                              Přednesl starosta                                         hlasování: pro 9 
 
 

- odvolání ředitele Základní a Mateřské školy v Hněvotíně k. 1. 11. 2008 
před hlasováním si vzala slovo předsedkyně Školské rady ZŠ Hněvotín 
Mgr.Mifková a oznámila rozhodnutí školské rady,která je pro odvolání pana 
Tomana. 
Z důvodu chování se jmenovaného-má vycházky a za celou dobu neprojevil 
zájem o dění ve škole,nejde se podívat. Dalším hlasem pro odvolání pana 
Tomana byl pan Horyl, který mluvil za rodičovskou veřejnost škola se musí 
prezentovat, ředitel manažer, ekonom. Navrženo a schváleno tajné hlasování 
návrhová  komise  rozdala hlasovací lístky 

                             .   sečtení hlasů za přítomnosti pana Šimonka z pléna 
                             .  oznámení výsledku hlasování návrhovou komisí 
                                                                                   pro odvolání bylo 6 zastupitelů  
                                                                                   proti odvolání byl 1  
                                                                                   zdržel se hlasování 1                    
                                                                                   neplatný hlas 1 
 
                              s platností od 1.11.2008 bude odvolán pan Jiří Toman z místa  
                              ředitele ZŠ a MŠ přísp.org.Hněvotín  
                             Přednesl starosta    
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- vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Hněvotín 
 
                             Přednesl starosta                                         hlasování: pro 9           

 
- vyčištění dešťové kanalizace a zatrubněných částí Hněvotínského potoka. 

Nejvýhodnější nabídku předložila spol. Sezako Prostějov 
 
                             Přednesl starosta                                        hlasování: pro 9                              
                       
                              
15. Diskuse :    řídil starosta obce 
 
          pan Onderka se ptá bude-li se rušit školní kuchyň 
          odpověděl místostarosta pan Antl 
                              -investice na dobudování by přesáhly  
                               možnosti, na provoz  se neustále doplácí, uvažujeme spolu s vedením školy 
                                a po propočtu paní ředitelky o tom, že bude výhodnější udělat z prostor  
                                vývařovny jídelnu a umývárnu nádobí,dolní prostory jídelny využít na vchod  
                               do šaten,aby se nechodilo po přezutí stejnou cestou jakou se do prostor vešlo. 

 
pan Onderka- koupí někdo pozemek vedle nás? 
odpověděl starosta 

- je navržen k prodeji, zatím ho bude obhospodařovat ZD, i když není  
   podepsaná smlouva. 

 
pan Sohr-kdy se bude opravovat silnice na Válkově? 
odpověděl starosta 
                       -ještě letos se upraví překopy silnice,příští rok snad dotace z POV 
                        na  oba  Válkovy,  nové parkovací prostory,  změny stání a jiné 
 
pan Sohr-co přechod na Topolanslé ulici u ZŠ?Velký provoz 
odpověděl  starosta - budou se provádět celkové úpravy ulice,rozšíření chodníků po straně  
                        školy, přesun značek, nutná domluva se silnicemi 
 
pan Onderka-k fy Wanzl bude chodník - stezka? 
odpověděl  starosta- ano, je to v územním plánu, jsou domluveny podíly firem  
                                  na zbudování 
 
pan Dokoupil-kontejnery na biologický odpad, koše na sekret od psů?oprava chodníku 
                       u ZD-je utopený 
odpověděl starosta – předláždění chodníku projednáme se ZD, zaměstnanci obce by  
                                provedli  vlastní práce  

- obecní úřad prověří možnost kontejnerů na biologický odpad  
  a možnosti likvidace v kompostárně Loučeny 
 

pan Kaláb-vozovka po řepné kampani od bláta, ZD neuklízí vjezdy na sinici z polních cest 
odpověděl starosta-nelze přehlížet nepořádek po sklizni, jsou podnikatelé jako každý jiný. 
                               Je ale také pravda, že bydlíme na vesnici, kde se realizuje zemědělská  
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                               výroba,  spojená s údržbou  krajiny. 
                               Budeme se ZD tvrdě jednat o  čistotě cest!!!! 
 
pan Studený- jako řidič musím uklidit,je to ve vyhlášce 
starosta-to není pro nás řešení,nebudeme hlídat řidiče,nafotíme a budeme řešit s policií ČR 
 
 

16. Usnesení zastupitelstva obce 
         viz.   příloha 
     Po doplnění  připomínek bylo usnesení schváleno 
 
     přednesla návrhová komise                                                hlasování  9 pro 
 
 

17. Závěr 
další připomínky již nebyly a proto ukončil pan starosta Ing.Dvořák veřejné zasedání 
poděkoval za účast  

          
V Hněvotíně 23.10.2008                                            Zapsala: Mgr.Jana Mrkusová 

          
   Ověřovatelé: pan M.Antl místostarosta                        Starosta: 
                       pan Ing.Jaromír Sleha 
 
 
 
 
 



 8

Příloha č. 1 k zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce Hněvotína ze dne 23. 10. 2008 
 

   Seznam stavebních parcel v k.ú. Hněvotín v lokalitě „Za hřištěm“ zapsaných 
u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc schválených k prodeji zájemcům: 
 
1. -parc.č. 993/62 
2. -parc.č. 993/63 
3. -parc.č. 993/64 
4. -parc.č. 993/65 
5. -parc.č. 993/66 
6. -parc.č. 993/42 
7. -parc.č. 993/67 
8. -parc.č. 993/68 
9. -parc.č. 993/69 
10. -parc.č. 993/70 
11. -parc.č. 993/71 
12. -parc.č. 993/72 
13. -parc.č. 993/73 
14. -parc.č. 993/74 
15. -parc.č. 993/75 
16. -parc.č. 993/76 
17. -parc.č. 993/38 
18. -parc.č. 993/77 
19. –parc.č. 993/78 
20. –parc.č. 993/79 
21. –parc.č. 993/37 
22. –parc.č. 993/80 
23. –parc.č. 993/81 
24. -parc.č. 993/82 
25. –parc.č. 993/36 
26. –parc.č. 993/83 
27. –parc.č. 993/84 
28. –parc.č. 993/86 
29. –parc.č. 993/85 

30. –parc.č. 993/87 
31. –parc.č. 993/35 
32. –parc.č. 993/88 
33. –parc.č. 993/89 
34. –parc.č. 993/90 
35. –parc.č. 993/91 
36. –parc.č. 993/92 
37. –parc.č. 993/93 
38. –parc.č. 993/94 
39. –parc.č. 993/95 
40. –parc.č. 993/96 
41. –parc.č. 993/97 
42. –parc.č. 993/98 
43. –parc.č. 993/99 
44. –parc.č. 993/100 
45. –parc.č. 993/101 
46. –parc.č. 993/102 
47. –parc.č. 993/103 
48. –parc.č. 993/104 
49. –parc.č. 993/105 
50. –parc.č. 993/106 
51. –parc.č. 993/107 
52. –parc.č. 993/108 
53. –parc.č. 993/110 
54. –parc.č. 993/111 
55. –parc.č. 993/112 
56. –parc.č. 993/113 
57. –parc.č. 993/114 

 


