
 
 
 

ZÁPIS 
ze 14.  veřejného  zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, 

  konaného 18. prosince 2008  
 

 
        1.    Zahájení :  - starosta obce ing. J. Dvořák  přivítal zastupitele, občany   
                                    a hosty na 14.zasedání zastupitelstva obce 
                                            
                                  - zkontroloval  přítomnost zastupitelů a jejich schopnost                          

  usnášet se,bylo přítomno všech 9 zastupitelů obce 
                                                       
                     přítomni: Ing.Dvořák,Ing. Dostál, p.Antl,Ing.Sleha,  MVDr.Šulc, 
                                       p.Studený,p.Jurtík,Mgr.Filkaszová,Mgr.Mrkusová 

  
  
 
           - zapisovatel -   Mgr. Jana Mrkusová     

                                                hlasování: pro 9  
                

- návrhová komise-  Ing. Jaromír Sleha 
                                      Vladimír Jurtík                                                 

                                                     hlasování: pro 9 
 

                                 -  ověřovatelé -        Mgr. Ivana Filkászová 
                       Ing.  Tomáš Dostál   
                                                hlasování: pro 9          

 
                                 -  přednesení  programu schůze 

 Doplňující  návrhy   - nebyly                                           
                                      
                                                                                     hlasování: pro 9   

 
                           Ŕídil starosta 
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     2.   Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
 
                Kontrolu plnění usnesení  z 13. zasedání zastupitelstva obce 
                přednesla Mgr.Filkaszová 
           
               Na 13.zasedání bylo uloženo šest úkolů, 1.3.4.5 byly splněny 
               2. se plní průběžně -inventarizace 
               6. lékaři nesouhlasili s nájemným za pronajaté prostory,nájem bude 
                stanoven k 1.1.2009 
 
 
 
       3.   Zpráva o činnosti OÚ od 13. zasedání zastupitelstva obce.   

                                                                     
             Přednesl  starosta  
 
             příloha k zápisu z veřejného zasedání. 

 
4.   Rozpočet ZŠ a MŠ Hněvotín. 

       
       Přednesl  Ing.J.Sleha 
 
      rámcová výše rozpočtu je 1,5 mil.Kč na jednotlivé položky  rozdělí částku  ředitelství 

školy    
                                                                           hlasování: pro 9 
 
5.   Rozpočtová opatření 
       
      Přednesl  Ing. J. Sleha 
 
      7/2008 doplatek dlouhodobého dluhu na mzdách ZŠ Hněvotín 
                  ve výši  400 000.- Kč 
                                                                          hlasování: pro 9 
  6.   Rozpočet obce na rok 2009 
   
      Přednesl   Ing. J. Sleha 
 
      samostatná příloha 
                                                                           hlasování: pro 9 
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7. Dotace.    
                   
                  Přednesl starosta 
 

Je vypsáno I. kolo LEADER  ( Region Haná) cca 5 000 000,- Kč 
       Navrhujeme  a)  veřejné osvětlení KOUT  
 
                             b)  nábytek-vybavení MŠ a Berušky 
                                  Bude to asi 1 000 000,-Kč můžeme dostat polovinu 
                                  Žádost může podávat i samostatně ZŠ 
 
Program obnovy venkova  ( POV ) – povrch komunikace Válkov a Malý Válkov 
 
                                                                    hlasování: pro 9 
 

             
8. Revokace usnesení. 
 
      přednesl starosta 
 

                  Pro nesouhlas Pozemkového fondu a změnu stanoviska majitele pozemku 
                  navrhujeme  revokaci usnesení z 13. zasedání v bodě C/6 o směně  
                  pozemků obce s majitelem p.č. 993/34. 
                  Potřebujeme souhlas vlastníka s položením sítí a vynětím ze ZPF. 
                       Právník navrhuje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní   
                                      
                     
                                                                                           hlasování: pro 9 
                   
             9.   Poplatky v roce  2009 
 
                  přednesl starosta  
       
                      Odpady-                      300.-Kč/os./rok  
                       Vodné-                          20.-Kč/m3 
                       Stočné-                          22.-Kč/m3 
                       Nájemné z bytů-         prozatím zůstává stejné jako 2008 
                       Daň z nemovitosti-                                          jako 2008 
                       Poplatek za psy-          100.-Kč/pes 
                          
                               
                                                                                   hlasování: pro 9  
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10. Navýšení pracovních míst pro zaměstnance z úřadu práce  
 
                 přednesl starosta 
 
                 Vzhledem k vytížení našich pracovníků při výstavbě budovy č.101 
                  navrhuji zaměstnat 3 pracovníky z ÚP/dotace 10 000.- Kč/os/ 
 
                 
                                                                                    hlasování: pro 9 
 
 
                     
           11.  Poskytnutí příspěvků a schválení rozpočtu regionu Haná. 
 
                 přednesl Ing.Dostál 
 
 
                a)  Příspěvek Regionu Haná na rok 2009 ve výši 45- Kč  na občana. 
                     Příspěvek Mikroregionu Kosířsko na rok 2009 ve výši 35,- Kč 
                     na občana. 
 
                 b)  Rozpočet Regionu Haná –  
                                                                                      hlasování: pro 9 
                 c)  Příspěvek Farnímu úřadu Hněvotín na vánoční koncert  2000,- Kč 
                         
                                                                                       hlasování: pro 9 
 
                d)  Příspěvek na dopravu 213 000,- Kč KÚ Olomouc- spol. Veolia Ostrava 
 
                          
                                                                                        hlasování: pro 9 
 
 
           12.  Pokračování výstavby v obci. 
                  jako informaci pro občany přednesl místostarosta pan Antl 
 

      a)   KOUT - hotové obrubníky a položena živice 
                               - v souladu s požadavky památkářů upravujeme prostranství před   
                                  kostelem. Bude použita žulová kostka místo zámkové dlažby. 
                                  Budeme se snažit s památkáři o uznatelnost  zvýšeného nákladu.    
                               -  pokračovat budeme chodníky, parkovišti a veřejným osvětlením   
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                        Po místním šetření  s MMOl a na požadavek bydlících občanů v St.Řízení  
                         navrhujeme  rozšíření zakázky ( samostatnou smlouvou) do zadní části Kouta. 
                         p. Jiří Nerad bude mít ukončeny úpravy na hranici svého pozemku. 
                         P. Vladimír Otáhal nabízí obci odprodej pozemku  vhodnému pro otáčení  
                             a parkování vozidel. 
                         Manž. Zapletalovi si zaplatí spol. SKANSKA,  konečnou úpravu povrchu  
                               vjezdu.  
                         
                        Úpravy chodníku a komunikace od RD p. Krčka po býv. Kalorii a povrch  
                         komunikace vedle fary  - předpokládáme v druhé polovině roku 2009; 
 

b) řešení havarijního stavu v zásobování pitnou vodou na Malém Klupoři 
Práce byly zadány Společnosti  Ekozis Zábřeh. Přizpůsobíme práce  zjištěnému 
stavu.;    

                        Dále řešíme řízení vodních zdrojů počítačovou sítí; 
                        

d) byly upraveny omítky a vyměněny vadné radiátory v hasičské zbrojnici; 
 

h) je vyčištěna dešťová kanalizace v části Kout. Kanalizace v dalších  částech 
                        obce budou probíhat v měsících leden – únor;  

          
 e)   předpokládáme zahájení  úprav Topolanské ulice a sítí v lokalitě Za hřištěm  
        a úpravami ulice Velký Klupoř. 

 
g) zemědělská vodohospodářská správa Prostějov začíná s úpravami koryta  

potoka od spol. Wanzl po zatrubnění na Malém Válkově. 
 

i) vzhledem k variantám dotací navrhuji zastupitelům zadat projekční úpravy  
zdravotního střediska, klubovny s knihovnou a kanceláří v budově KD.                                          

 
 

        h)   Provedení rekonstrukce budovy č. 101 - Mateřské školy v Hněvotíně 
        svépomocí, se zadáním vybraných  prací  odborným firmám, jako zakázky  

  malého rozsahu.     
 

13.  Různé: 
                      přednesl starosta 
    
                         - žádost stavebníka – pozdní platba ( červen 2009) právník navrhuje dodatek  
                                                             ke smlouvě p.č. 993/87   
                                                                                             hlasování: pro 9 
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                        -  vzdání se předkupního práva obce na pozemek ( převod pozemku Za hřištěm  
                           na dceru kvůli problémům s hypotékou   
                             
                           Jsou starší a dceři dají úvěr bez problémů.                       , 
                                                                                              hlasování: pro 9 
 

-  výběr dodavatelů na zakázky malého rozsahu 
 
přednesl místostarosta Antl 
 

. část stavebních úprav MŠ – Rekos Olomouc 

.  práce nad rámec zakázky v Koutě  - Stavebniny u komína 

. řešení havárie vodovodu na Malém Klupoři – Ekozis Zábřeh 

. zpracování projektové dokumentace na dešťovou,splaškovou    
  kanalizaci a vodovod v lokalitě Za hřištěm Projekce Dudík 

                              . projekt na veřejné osvětlení v části Kout- projekce Brázda Přerov 
                              . projekt na veřejné osvětlení v lokalitě Za hřištěm – projekce Brázda  
                               Přerov 
                                                                                      hlasování: pro 9 
 
 
                   - projednání smluv 

 
                                 Obce Hněvotín s Regionální radou Olomouckého kraje o poskytnutí  
                                 dotace  ve výši 4 384 681, 74 Kč  na akci „ Revitalizace veřejných ploch  
                                  v obci Hněvotín  I. etapa ZŠ a Zákostelí“ 
                           
                                 Obce Hněvotín se Společností Stavebniny u komína na provedení prací  
                                 nad rámec zakázky při úpravě veřejného prostranství v části Kout. 
 
                                 Obce Hněvotín se Spol. Ekozis Zábřeh na opravu havarijního stavu  
                                 vodovodu Malý Klupoř. 
                        
                                - dodatku ke Smlouvě 
                                 Obce Hněvotín  se stavebníkem na  p.č. 993/87  o změně termínu platby  
 
                               Obce Hněvotín se spol.Rekos Olomouc na opravu ZŠ Hněvotín č.101 
 
                                                                                                              hlasováno: pro 9 
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                                Nutnost přepracování www stránek obce -finančně nepřesáhne 30 000.-Kč  
                                                                                           hlasování: pro 9 
                                    
                                Nákup barevné tiskárny - do 45 000.-Kč 
                                                                                           hlasování: pro 9 
 
                               18.prosince 2008 ve 13.00 hod. proběhl konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ 
                               Hněvotín.Podle všech odpovídajících regulí, které konkurz určují , doporučila 
                               komise na toto místo pana Mgr.Vladimíra Čuku. 
                                                                                          hlasování: pro 9 
 
 
           14.  Diskuse : vedl starosta 
 
            Mgr.Filkászová-chybí u domů číslo popisné-doplňte 
            poděkování za podporu při budování a vybavování ZŠ 
 
            p.Studený-komise se bude podílet na výsadbě zeleně a kontrole nebezpečných porostů, 
            hrozících léty ke spadnutí 
            děkoval za SDH za podporu obce této organizaci,nové auto, oblečení 
 
            Ing.Dostál kladně hodnotil a děkoval všem,kteří se podíleli na rozsvěcování stromů 
            v obci,zval na Silvestra, který se koná v KD Hněvotín 
 
            p.Onderka-osvětlení cesty mezi fa Apetit a Wanzl 
            starosta- nutno, aby se třetinově podílely fa s obcí, není to však úkol č.1, obec 
             má na starosti  své komunikace a osvětlení v obci-centru 
               
            p.Otáhal- připomínky k osvětlení v Koutě 
            p.Antl- musíme dodržovat normy podle projektu ČEZ 
 
           Otáhal-ceny jízného v autobusech-drahé 
           starosta-dáme připomínku Veolii 
             
            Starosta-  omlouval se za zdržení akce -voda na Malém Klupoři-přípojka je těch, kdo  
             čerpají, udržovat vodoměry-čistit 
             Do budoucna připojení MK na přípojku vybudovanou pro domy mezi oběma Klupoři,  
             které jsou v plánu stavět. O vodní zdroje se bude starat i nadále obec 
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           Pokorný- co s "cestou" u staveb Peroutky a Hejtmana??? 
           starosta- obec nebude budovat cesty, sami stavebníci musí jinak jim neprojde stavební     
           řízení při kolaudaci 
 
           Antl-upozorníme stavebníky,nedáme jim další povolení nebudou-li udržovat okolí staveb 
 
          Polák- bude obec budovat cestu od Chytilů k Cupalům? 
          starosta-jen reciklát,není tam vybudována dešťová kanalizace 
          Antl-prodali jste si svoje pozemky, podělte se finančně na vybudování cesty,aspoň  
           na projektovou dokumentaci 
 
          starosta- v únoru 2009 dáme informace o plnění volebního programu 
       
 
              

 
 

15. Usnesení zastupitelstva obce 
 

          samostatný záznam 
 
 
 
 

16. Závěr 
 

         
                  Starosta obce se rozloučil s přítomnými,poděkoval za účast a popřál  
                   krásné a ve zdraví prožité vánoce a vše nejlepší v novém roce                           
 
 
            V Hněvotíně 18.12.2008                        zapsala Mgr.Jana Mrkusová v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2. 

Zpráva o činnosti obecního úřadu 
od 13. zasedání  zastupitelstva obce 

 
        Od  13. zasedání zastupitelstva obce, dne 10. října 2008  zabezpečovali zaměstnanci obecního  
úřadu běžný chod obce. 
Administrativní pracovnice věnovaly největší podíl času zpracování podkladů pro kupní smlouvy,   
inventarizaci majetku obce, přípravu rozpočtu obce, účetní uzavření akcí obce, prodej plynovodů, 
přípravu kulturních a společenských akcí.  
Bylo vyhlášeno a proběhlo výběrové řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Hněvotín. 
Pokračováno bylo v započatých územních a stavebních řízeních pro budovu č. 101,  lokalitu Za hřištěm, 
Topolanské a Velkého Klupoře a v naceňování zakázek malého rozsahu. 
Byl vydán kolaudační souhlas  a otevřen pavilon ZŠ. 
Dokončili jsme úpravu sítí a položení živice položení živice v ulici Za školou. 
Bylo předáno staveniště a zahájeny práce v části Kout. 
     Techničtí zaměstnanci obce prováděli běžný úklid obce a zabezpečovali provoz vodních zdrojů 
a splaškové kanalizace. 
Spol. SEZAKO zahájila čištění dešťové kanalizace v revitalizované části  KOUT. 
Stavebně byl upraven vjezd u KD, omítnuta zeď v DPS, provedeny izolace u objektu DPS, 
vyměněna sklepní okna, opraveny omítky v hasičské zbrojnici, zabezpečení Vánočního stromu 
obce, označení parcel v lokalitě Za hřištěm a další akce. 
     OÚ zabezpečoval další úkoly z usnesení zastupitelstva.      
 
   Byly řešeny diskusní vystoupení,  žádosti a připomínky občanů z minulého veřejného zasedání  
i průběžně podávanými  připomínkami občanů. 
    -  připomínky p. Onderky byly zodpovězeny v průběhu diskuse; 
    -  připomínka p. Sohra  k úpravě povrchu silnice na Válkově bude realizována dle dotací POV                
    -  připomínka p. Dokoupila je řešena v rámci celkové obměny kontejner; 
    -  připomínka p. Kalába k znečištění komunikací byla řešena se ZD – zaplatili zametač 
 
Dále  dotazy a žádosti týkající se stále výstavby za hřištěm a dotazy vyloženě soukromého charakteru. 
          K další činnosti obecního úřadu se dostaneme jako vždy při projednávání jednotlivých bodů 
programu dnešního zasedání. 
Na dotazy jsem připraven odpovědět v diskuzi. 
 
                                                                                              Děkuji Vám za pozornost.. 
 
 
 


