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Zápis
Z 15. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín,
Konaného dne 19. února 2009
1. Zahájení : starosta přivítal zastupitele a občany obce na 15. zasedání zastupitelstva
obce , zkontroloval přítomnost zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se;
Přítomni: Ing. Jaroslav Dvořák, Ing. Tomáš Dostál, Miloslav Antl, MVDr. Vratislav Šulc, Mgr.
Ivana Filkászová, Ing. Jaromír Sleha, Josef Studený
Omluvena: Jana Mrkusová
Zapisovatelka : Iveta Vyroubalová

hlasování: 8 pro

Návrhová komise : Ing. Tomáš Dostál, MVDr. Vratislav Šulc

hlasování: 8 pro

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Antl, Ing. Jaromír Sleha

hlasování: 8 pro

Programu schůze, doplňující návrhy nebyly.

hlasování: 8 pro

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání a zpráva kontrolního výboru.
Přednesla Mgr. Ivana Fillkászová, (viz příloha)
- kontrola plnění usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce;
- nesplněné body z minulých usnesení;
- zpráva kontrolního výboru
3. Zpráva o činnosti OÚ od 14. zasedání zastupitelstva obce.
Přednesl starosta Ing. Dvořák (viz příloha)
4. Výsledek auditu hospodaření obce
Přednesl Ing. Jaromír Sleha, audit provedl Ing. Eduard Kepák (zpráva součástí Závěrečného
účtu obce)
5. Závěrečný účet obce za rok 2008
Přednesl Ing. Jaromír Sleha (viz příloha)
Navrhuje schválit Závěrečný účet obce Hněvotín za rok 2008 bez výhrad.
Hlasování: 7 pro
1 se zdržel
6. Příspěvky obce
Přednesl Starosta Ing. Dvořák
Žádost farního úřadu o příspěvek
- na restaurování kamenného kříže před kostelem ve výši 80 000,- Kč.
hlasování 8 pro
- na opravu ohradní zdi kostela. Farář požádal kraj o dotaci 500 000,-Kč, farní úřad přispěje
300 000,--Kč, obec žádá o příspěvek ve výši 300 000,-- Kč
hlasování: 7 pro
1 proti
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Žádost Základní školy na Týden ekologické výchovy v Centru ekologických aktivit města Olomouce
SLUŇÁKOV. ( 1-3.tř.) o příspěvek ve výši 15 000,-- Kč.
Hlasování: 8 pro
7. Zřízení Czech-Pointu na obecním úřadě
Přednesl mistostarosta Ing. Tomáš Dostál
Od 1.7.2009 vstupuje v platnost Zákon 300/2008. Každá obec musí mít datovou schránku, která je
vlastně elektronickým úložištěm k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči těmto
orgánům.Tu nám zabezpečí nejsnadněji
zřízení kontaktního místa pro komunikaci
s informačními systémy veřejné správy - Czech - Pointu.Je to sestava počítače napojeného na internet,
s dvěma monitory, tiskárnou a skenerem. Občané budou moci přímo vyžadovat údaje např. z katastru
nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, body na účtu řidičů apod.Zařízení bude moci využívat také z 90
% obec pro svou běžnou potřebu.
Evropská unie, cestou Ministerstva vnitra poskytne fin. podporu 85 % tj. vlastně 85 000,- Kč, obec
15 000,-Kč.
8. Dotace – Přednesl starosta Ing. Jaroslav Dvořák
- žádost o poskytnutí příspěvku v rámci 2. výzvy integrovaného operačního programu
„ E-Government v obcích - Czech Point“, prioritní osa 2,oblast intervence ve výši 85 % způsobilých
výdajů.( výše 85% z uznatelných nákladů, tj. cca 85 000,-Kč);
- změna žádosti do LEADERU – nesouhlas ZIF s vybavením školky. Navrhuji změnit žádost o
poskytnutí dotace na výměnu oken v DPS.
- návrh požádat o poskytnutí dotace z POV, vyhlášeným Olomouckým kraje na rok 2009 na
rekonstrukci ústředního vytápění a zdravoinstalace MŠ Hněvotín
- žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup věcného vybavení zásahové
jednotky SDH Hněvotín ve výši 50 000,-Kč.
Hlasování: 8 pro
9. Projednání smluv obce – přednesl starosta Ing. Jaroslav Dvořák
a) Smlouvy o právu provést stavbu při rekonstrukci ulice Topolanská:
- s Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ;
- s FC Hněvotín
- s Olomouckým krajem - SSOK
- Telefónicou O 2 Czech Republic, a.s (Zasahujeme do jejich pozemků a sítě)
b) Mandátní smlouvu obce se spol.BM asistent s.r.o.,Olomouc k „Revitalizaci veřejných ploch v obci
Hněvotín, 1. etapa – ZŠ a Zákostelí“ – změna termínů
c) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 32/2007, mezi obcí a spol. BM asistent pro přípravu projektů z
Regionálního operačního programu.
a) Smlouva se společností Telefónica O2 o přeložení dálkového telefonního kabelu. Stavbou
zasahujeme nad kabel.
b) Dodatek smlouvy č. 2 se Spol. Stavebniny u komína, ošetřující změnu dlažby před kostelem.

3
c) Smlouvu obce se spol. SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. na pronájem
kopírovacího
zařízení MX 2300 N s příslušenstvím. (Budou měnit tonery, dodávat papír a zabezpečí servis.)
d) Smlouvy obce s ČEZ Distribuce, a.s,
- o zřízení věcného břemene č. IV-12-8001426/001 ( Spojovací ulice)
a č. IV-12-8001895/001 ( Za plaviskem)
- o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vodiče
na p.č. 1052, 1060, 1063 a 1067.(položení VN kolem potoka P.Niessnera)
e) Smlouvu darovací, smlouvu kupní a smlouvu směnnou mezi obcí Hněvotín a majiteli pozemků
na p.č. 249/3, 249/1, 249/2 s 249/4, v k.ú. Hněvotín.
(Majitelé si kupují a mění pozemky mezi sebou a každý z majitelů daruje obci Hněvotín část
pozemku pro veřejné prostranství na novou ulici.)
f) Smlouvu se Spol. ELEKTRO-BAU Olomouc na zhotovení veřejného osvětlení v části Kout.
j) Smlouvu se SSOK o sdružení prostředků na stavební úpravy povrchu komunikace III/5709
v ulici Topolanská a Velký Klupoř.
a) Dodatek smlouvy č.1 se spol. SEZAKO Prostějov o rozšíření zakázky do 10 % celkového
objemu finančních prostředků stanovených smlouvou.
Hlasování: 8 pro

10. Prodej pozemku a záměr pronájmu pozemků obce.
Přednesl starosta Ing. Jaroslav Dvořák
- prodej části pozemku v majetku obce p.č 213/12, ostatní plocha o výměře 3 m2,
v k.ú. Hněvotín, majiteli sousední parcely p. Snídalovi, za cenu 400,- Kč/m2.
-

záměr pronájmu pozemků obce dle seznamu LV ( jedná se o zaorané polní cesty a parcely).
Jedná se o cca 50 000 m2 = 5 ha. Obdělává ZD Hněvotín. Zveřejníme na ÚD a pošleme
k vyjádření vedení ZD. (Viz. příloha)
hlasování: 8 pro

11. Žádost o převod pozemků do majetku obce.
Přednesl starosta Ing. Jaroslav Dvořák
- Žádost o převod pozemků státu, zastupovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku obce p.č. 233/2, ostatní plocha o výměře 129 m2, a p.č.221/2, ostatní plocha o
výměře 25 m2 v k.ú. Hněvotín .(ulice Topolčanská)
- Žádost o převod pozemků z majetku Lesy české republiky – státní podnik do majetku obce
p.č. 546/1, zahrada o výměře 5317 m2 a p.č. 546/3, lesní pozemek o výměře 9 058 m2 v k.ú.
Hněvotín.( ve Skalách)
hlasování: 8 pro
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12. Pokračování výstavby v obci – Přednesl místostarosta Miloslav Antl
a)

b)
c)
d)
e)
f)

pokračují úpravy část Kout
- hotová je komunikace se živičným povrchem a obrubníky s předlažbou
- je vyčištěna dešťová kanalizace
- připravuje se výstavba veřejného osvětlení
- v dubnu předpokládáme výsadbu a závěrečné povrchové úpravy
- kolaudace je plánována na květen 2009
byly zahájeny stavební úpravy MŠ v budově č. 101 (zařízení staveniště, výtah, průrazy,
bourací práce, odlehčení stropů, statické zajištění)Dokončení stavby je plánováno v srpnu
2009
čištění dešťové kanalizace
v dubnu plánujeme zahájení výstavby sítí v lokalitě Hřiště
připravuje celkovou rekonstrukci ul. Topolčanská, práce budeme koordinovat s výstavbou sítí
Za hřištěm. Předpoklad zahájení červen , ukončení září 2009
dokončení celkové rekonstrukce ulice Velký Klupoř, zahájení září, ukončení listopad 2009

13. Aktualizace strategického plánu obce.
Přednesl starosta Ing.Jaroslav Dvořák, (viz příloha)
Hlasování: 8 pro
14. Různé:
- Rozpočet a závěrečná zpráva Mikroregionu Kosířsko (viz příloha)
Přednesl: Ing. Jaromír Sleha
hlasování: pro 8
- Výběr dodavatelů zakázek malého rozsahu
Komise pro zadávání veřejných zakázek vybrala tyto nejvýhodnější nabídky na zakázky malého
rozsahu: - zřízení veřejného osvětlení v části Kout - Společnost ELEKTRO-BAU s.r.o Olomouc
- celková rekonstrukce centrálního vytápění a vodo-instalační práce v budově MŠ –
společnost INTOP s.r.o. Olomouc
- celková rekonstrukce rozvodů a elektroinstalační práce v budově MŠ – společnost
ELEKTRO-BAU s.r.o. Olomouc
Přednesl: místostarosta Miloslav Antl
hlasování: 8 pro
- Zastupování obce v soudním sporu
Starosta navrhuje, aby v soudní kauze s odvolaným ředitelem Základní školy a mateřské školy,
příspěvkové organizace, Hněvotín, zastupoval Obec Hněvotín Mgr. Ilja Spurný
hlasování : 7 pro
1 se zdržel
- Výroční zpráva o poskytování informací (viz příloha)
Přednesl starosta Ing. Jaroslav Dvořák
- Odměny zastupitelům
Nařízením vlády ze dne 5.1.2009, kterým se mění nařízení č. 37/2003 o odměnách za výkon členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Odměny se o předsedů výborů zvyšují na 1120,-Kč + 180,- Kč za počet obyvatel, tj. 1300,-Kč,
u členů zastupitelstev na 360,-Kč + 180,- Kč, tj. celkem 540,-Kč
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Přednesl: starosta Ing. Jaroslav Dvořák

hlasování: 8 pro

- Žádost spol. SKANSKA o trvalou stavbu -¨Přednesl: starosta Ing. Jaroslav Dvořák
Společnost SKANSKA DS a.s. žádá obec o vyjádření k záměru změny užívání Obalovny asfaltových
směsí Skanska DS a.s. v k.ú. Hněvotín z dočasné stavby na trvalou.
hlasování: 7 pro
1 se zdržel
- Ovládání vodáren
Navrhovaná cena za provedení je 350tis ,- Kč
Přednesl: starosta Ing. Jaroslav Dvořák

Hlasování: 8 pro

- Revokace usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 18. 12. 2008:
a) v bodě B/11 Podání žádosti o přidělení dotací z LEADERU 2009 na rekonstrukci veřejného
osvětlení v části Kout.
b)v bodě B/12 Podání žádosti o přidělení dotací z POV 2009 na úpravu povrchu komunikace
v místní části Válkov a Malý Válkov.
c)v bodě B/13 Partnerství s právním subjektem - Základní škola a mateřská škola, příspěvková
organizace,Hněvotín při akci „ Vybavení nábytkem a zařízením Mateřské školy Hněvotín“.
Přednesl: starosta Ing. Jaroslav Dvořák

hlasování: 8 pro

- Vzdání se předkupního práva – přednesl starosta Ing.Jaroslav Dvořák
Na pozemek p.č. 610/6. Pozemek je zastavěn zkolaudovanou stavbou. Majitel žádá o vzdání se
předkupního práva obce.

15. Diskuse
p.Studený: za životní prostředí upozorňuje na špatné parkování v obci, na zelených plochách,
znečišťování polních cest
p.Šulc: návrh předat zastupitelstvu seznam vlastníků domů, kteří ještě nejsou napojeni na splaškovou
kanalizace.
Ing.Dostál: informace o sběru papíru ve škole
p.Onderka: světla na hřbitově, úklid silnic v obci
Starosta: světla se řeší, plošina se tam nedostala, obec uvažuje o zakoupení sypače soli na cesty a
chodníky
p.Onderka: úklid chodníků a zeleně před domy
starosta: pro obec dražší, ale budeme muset udržovat
p.Krumpolc – poděkoval za odsouhlasení příspěvku pro farní úřad
Ing. Blaťák: dotaz k žádosti firmy Skanska, pokud se nevyjádříme, nedojde k promlčení, zvýší výrobu?
Vliv na životní prostředí
p. Kaláb: nelze jen prodloužit dobu trvání dočasné stavby?
p.Jurtík: než byla stavba povolena, byla vypracována EIA, kdyby byla stavba trvalá, mohli by
vybudovat sprchy pro zaměstnance.

6
Starosta: musíme prošetřit, navrhuje změnit návrh usnesení – zamítavé stanovisko, které se dá
popř.změnit, dal hlasovat:
Hlasování: 8 pro
p.Sohr: oprava cesty na Velkém Válkově po vybudování splaškové kanalizace
starosta: na jaře dojde aspoň k částečné opravě a příští rok se nám snad podaří opravit celou cestu.
p.Sohr st.: nebezpečný provoz v zatáčce na lutínské ulici
starosta: porušování dopravních předpisů řešit s policií
p.Rosmaník: dotaz na výstavbu garáží
starosta, p.Antl: zatím je 5 žádostí, na jaře vás pozveme a budeme jednat dál o provedení stavby a
financování.

16. Usnesení zastupitelstva obce
Usnesení je vypracováno samostatně – obsahuje 4 stránky
17. Závěr – starosta Ing.Jaroslav Dvořák poděkoval za účast.

V Hněvotíně 19.2.2009
Zapsala: Iveta Vyroubalová ……………………………………..
Ověřovatelé zápisu:
Miloslav Antl …………………………………………………….
Ing. Jaromír Sleha ……………………………………………….
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Zpráva o činnosti obecního úřadu
od 14. zasedání zastupitelstva obce
Po 14. zasedání zastupitelstva obce, dne 18. prosince 2008 zabezpečovali zaměstnanci obecního úřadu
úkoly typické pro závěr kalendářního roku.
Administrativní pracovnice věnovaly největší podíl času inventarizaci majetku obce, účetního uzavření
hospodaření obce v roce 2008, auditu hospodaření obce a založení evidence na rok 2009.
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.
S ohledem na počasí probíhaly práce na revitalizaci části Kout.
Nově byly v měsíci lednu zahájeny Spol. Rekos Olomouc, demoliční a sanační práce pro statické pro
zajištění 200 let staré budovy bývalé obecné školy.
Techničtí zaměstnanci obce mimo běžného úklidu nečistot a sněhu, sypání chodníků a zastávek
autobusů kontrolovali a zabezpečovali provoz vodních zdrojů a splaškové kanalizace.
Spol. SEZAKO pokračovala v čištění dešťové kanalizace ve zbývajících částech obce.
Nevyčištěny kvůli mrazům zůstávají části hlavního kanalizačního systému a zatrubněné části potoka.
Kamerami byly zaměřeny a odkryty zaasfaltované šachty a kanalizace kterou jsme jen tušili. Nové
poklopy a vyčištění budou znamenat více náklady.
Hlavní objem prací však představovalo vyklizení starého nepotřebného nábytku z budovy č. 101, jeho odvoz a
likvidace.
V měsíci lednu prováděli a stále ještě provádějí práce na odlehčení stropů, jejich impregnaci, výměně
poškozených částí a bourací práce.
Je to objemově a cenově velký díl práce, který ušetří obci značné náklady.
Jako po každém usnesení byly řešeny diskusní vystoupení, žádosti a připomínky občanů z minulého
veřejného zasedání i průběžně podávanými připomínkami občanů na OÚ.
-

pokračuje řešení připomínky p. Mgr. Filkászové k chybějícím popisným číslům na domech;
připomínka p. Studeného k nebezpečným stromům byla řešena s AOKaP Olomouc;
připomínka p. Onderky k osvětlení Olomoucké ulice Před Apetitem a podnikem Wanzl
bude řešena až v dalších letech;
- připomínka p. Otáhala k osvětlení v části Kout je řešena v rámci budování nového VO;
-„k cenám jízdného v PHD bude nastolena při připravovaném jednání
k dopravní obslužnosti obce;
- připomínka p. Pokorného k výstavbě komunikace ( Spojovací-Lutínská) byla
zodpovězena -povinností stavebníků;
- připomínka p. Poláka k cestě Za školou – zatím není v plánu, až po položení dešťové
kanalizace a zpracování projektové dokumentace.
Z ostatních připomínek a žádostí :
- p. Husar – ořezání nebezpečné lípy u kostela, která ohrožuje jeho stavení – řešeno s AOKaP
a římskokatolickou farností ;
- vedení FC požádalo o vykácení topolů v západní straně hřiště – rovněž řešeno s AOKaP
Stále se opakující žádosti o informace a vyjádření k výstavbě v lokalitě Za hřištěm
a dotazy 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.

