
 

16. zasedání zastupitelstva obce Hněvotín, 

svolaného na 13. dubna 2021 

 

Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle příslušných ustanovení  zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Do úplné verze Usnesení 
mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy, a to na Obecním úřadě 
obce Hněvotín. 

 

1. Zahájení: - přivítání zastupitelů, občanů a hostů na 16. zasedání zastupitelstva obce. 

- kontrola přítomnosti zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se. 

Přítomno:  8 zastupitelů obce 

Omluveni:  Ing. Ivo Černý – nemoc 

- zapisovatel:  Aneta Glogarová 

      Hlasování: 8 pro 

- návrhová komise: Mgr. Lucie Přikrylová 

   Ing. Naděžda Krejčí 

      Hlasování: 8 pro 

- ověřovatelé:  Miloslav Antl 

   Petr Niessner 

      Hlasování: 8 pro 

- doplňující návrhy: ne 

- řídí: starosta obce 

      Hlasování: 8 pro 

2. Zpráva Kontrolního výboru. 

Zprávu kontrolního výboru přednesl místostarosta Petr Niessner na vědomí přítomným. 

 

3. Zpráva o činnosti OÚ od 15. zasedání zastupitelstva obce. 

Zprávu o činnosti OÚ přednesl starosta obce na vědomí přítomným. 

 

4. Závěrečný účet obce za rok 2020. 

Bod jednání přednesl předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák. 

 

Uvedl, že: 

 Obsahuje přehledy porovnání plnění daní, běžných a kapitálových výdajů, 

běžných příjmů a výdajů, saldo provozního přebytku, porovnání aktivních a pasivních 

účtů, závazkových a pohledávkových účtů, dále majetek obce, měsíční stav finančních 



 

prostředků, bilancí dotací a vyúčtování ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 

veřejné úrovně. 

Jen základní čísla: 

 Obec k 31. 12. 2020 hospodaří s majetkem v hodnotě 279 563 016,29 Kč. 

Celkové příjmy za rok 2020 činí 40 253 330,47 Kč. Celkové výdaje za rok 2020 činí 

37 610 392,93 Kč. Navrhuji usnesení: „Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 s vyjádřením bez 

výhrad“. 

 Navrhuji převedení výsledku hospodaření z hlavní činnosti obce v roce 2020 ve 

výši 2 642 937,54 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“. 

 

5. Jmenování konkurzní komise. 

Bod jednání přednesla předsedkyně školského výboru Mgr. Lucie Přikrylová. 

 

Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 16. z 13. 4. 2021 a v souladu s §2 odst. 3 

Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 

v platném znění, jmenuji konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace 

v tomto složení: 

 

Předseda konkurzní komise: Miloslav Antl   člen určený zřizovatelem 

Tajemník komise:  Aneta Glogarová  (nemá hlasovací právo) 

Členové konkurzní komise: 

Petr Niessner   člen určený zřizovatelem 

PaeDr. Iveta Melichová člen určený ředitelem KÚ 

Mgr. Ladislav Havelka Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 

v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo 

školského zařízení – ředitel Základní školy a Mateřské 

školy Náměšť na Hané. 

Mgr. Vlasta Nováková pedagogický pracovník příslušné školy (školského 

zařízení) 

Mgr. Markéta Kadaňková školní inspektor České školní inspekce 

Ing. Vilém Koníček člen školské rady 

Mgr. et Mgr. Silvie Čanková personalista/psycholog z Odboru školství a mládeže 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 

     Hlasování: 8 pro 

 

6. Odměny zastupitelům obce. 

Bod jednání přednesl starosta obce. 

 

V souladu s §76 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a právním stanoviskem MV ČR 

odborem veřejné správy, dozoru a kontroly navrhuji tímto poskytnutí mimořádné 

odměny neuvolněným místostarostům Miloslavu Antlovi a Petru Niessnerovi, každému 

ve výši 30 000 Kč. 

Oba místostarostové, po náhlém onemocnění starosty obce a jeho tříměsíční 

nepřítomnosti, vynaložili mimořádné úsilí při zajišťování bezproblémového chodu 

obce, splnění, dokončení a převzetí rozpracovaných konkrétních zakázek, rozpočtu, 

auditu hospodaření obce atd. To vše do pozdních nočních hodin a na úkor sobot a nedělí. 

 



 

Jmenované nelze dle stanoviska MV ČR odměnit mzdou starosty obce podle §104 již 

citovaného zákona. 

Mimořádná odměna bude vyplacena jednorázově v řádném výplatním termínu za měsíc 

duben 2021. 

Hlasování: 6 pro, Miloslav 

Antl a Petr Niessner se 

zdrželi. 

 

7. Zakázky obce. 

Bod jednání přednesl místostarosta Miloslav Antl. 

 

a) Komise pro zadávání veřejných zakázek souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke 

smlouvě obce s Dlažby – realizace Dušan Ježorský na akci „Místo pro přecházení na 

okružní křižovatce Hněvotín“. 

Dodatkem č. 1 se posouvá termín předání díla pro nepříznivé klimatické podmínky na 

24. ledna 2021 a navyšuje cena díla o vícepráce na 377 520 Kč včetně DPH. 

 

b) Komise pro zadávání veřejných zakázek souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 a dodatku 

č. 2, ke smlouvě obce s Dlažby – realizace Dušan Ježorský na akci „Zhotovení lemu 

atletického oválu z parkových obrubníků a vyplnění prostoru mezi nimi kamenivem“. 

Dodatkem č. 1 se posouvá termín předání díla na duben 2021 pro nepříznivé klimatické 

podmínky. 

Dodatkem č. 2 zohledňuje nutnost sanace podkladních vrstev pomocí stabilizačního 

betonu KSC a doplnění podkladních vrstev kameniva v rozsahu předložené kalkulace. 

Vícepráce navyšují cenu o 142 080 Kč na celkových 597 951 Kč včetně DPH. 

 

c) Komise pro zadávání veřejných zakázek po průzkumu trhu navrhla uzavřít smlouvu o 

dílo na akci „Stavební úpravy klubovny SDH“ se společností Spro stavby, obchod, 

dopravu a služby Lutín. 

 

d) Komise pro zadávání veřejných zakázek, v souladu s usnesením zastupitelstva, navrhla 

uzavřít smlouvu o dílo se společností STRABAG a.s. na akci „Hněvotín – parkoviště u 

hřiště (úprava zpevněných ploch)“. Cena díla je 535 412,56 Kč včetně DPH. 

Tyto body jednání přednesl místostarosta Miloslav Antl na vědomí. 

 

e) Komise pro zadávání veřejných zakázek po vyhlášení soutěže posuzovala nabídky tří 

společností a navrhla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Chodník k ZD – Hněvotín“ se 

společností JR STAVBY CZ, která podala nejvýhodnější nabídku. Nabídnutá cena díla 

je 3 294 607,25 Kč včetně DPH. 

Hlasování: 8 pro 

8. Žádosti fyzických a právnických osob. 

Celý bod jednání přednesl starosta obce. 

 

- Žádost ředitele Základní a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace o 

navýšení rozpočtu školy pro rok 2021 o 270 000 Kč. Prostředky budou využity 

na realizaci kabelových rozvodů internetu do jednotlivých učeben a kanceláří 

školy. 



 

Hlasování: 8 pro 

 

- Žádost společnosti CETIN a.s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k uložení 

elektronických komunikací (optického kabelu) v pozemku obce p. č. 149 a 

213/5. 

Hlasování 8 pro 

 

Žádost o poskytnutí dotace spolku „Jdeme autistům naproti“ 

 

Hlasování: 7 pro neposkytnutí 

dotace, Miloslav Antl se zdržel 

 

- Opakovaná žádost o odprodej části pozemku (107 m2) z pozemku obce, p. č. 

213/10, ostatní plocha. Jedná se o nevyužívaný, neudržovaný pozemek mezi 

objektem fary a potoka. Původně se hlasovalo o pronájmu, protože obec by si 

omezila přístup při čištění zatrubněných částí Hněvotínského potoka. 

Vzhledem k závazku nájemců udržovat stávající zeleň a břehy potoka navrhuji 

setrvat na původní nájemní smlouvě. 

        Hlasování 8 pro 

 

- Žádost o změnu územního plánu (zahrádky Lutín). Žadatel nabídl dar 100 000 

Kč na zpracování změny plánu. 

Hlasování: 8 proti 

zahájení změny ÚP 

 

- Žádost Linky bezpečí, z. s. o podporu ve výši 7 500 Kč na provoz linky 

 

Hlasování: 7 pro, Miloslav 

Antl se zdržel 

 

9. Žádosti o dotace. 

Celý bod jednání přednesl starosta obce. 

Poskytovatel dotací z rozpočtu MF ČR podmínil poskytnutí dotace předložením dalších, 

níže uvedených podkladů. Podklady tvoří přílohu zápisu tohoto zasedání zastupitelstva 

obce a budou předloženy se žádostí cestou RPA Dotace, s.r.o. 

 

a) Nájemní byty 

- Odsouhlasení investičního záměru. 

„Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje podání žádosti do Programu č. 29822 

vyhlášeného Ministerstvem financí a schvaluje znění investičního záměru na 

akci „Polyfunkční objekt pošta Hněvotín – realizace bytových jednotek“. 



 

 

Dále schvaluje: 

- Podání žádosti o dotaci 

- Způsob pronajímání a vymezení uchazečů o bydlení 

- Způsob výběru uchazečů 

- Vzor smlouvy o nájmu bytu 

- Stanovení výše nájemného 

- Podíl investičních výdajů k celkovým výdajům 

- Doložení nezbytnosti (např. doložení poptávky po bydlení, nájemní smlouvy, 

pořadník uchazečů o nájemní bydlení, dotazníkové šetření apod.) 

- Čestné prohlášení (případně usnesení zastupitelstva) o zabezpečení vlastních 

zdrojů 

b) Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín 

- Odsouhlasení investičního záměru 

„Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje podání žádosti do Programu č. 29822 

vyhlášeného Ministerstvem financí a schvaluje znění investičního záměru na 

akci „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín“. 

 

Dále schvaluje: 

- Podání žádosti o dotaci 

- Čestné prohlášení (případně usnesení zastupitelstva) o zabezpečení vlastních 

zdrojů 

Dotace je max. 90% do výše 20 mil. Kč. Pokud se zastupitelé pro tuto akci 

rozhodnou, musí počítat s dofinancováním z vlastních zdrojů, tzn. půjčka cca 

10 – 12 mil. Kč. 

- Plná moc 

c) Rekonstrukce střechy MŠ Hněvotín 

- Odsouhlasení investičního záměru 

„Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje podání žádosti do Programu č. 29822 

vyhlášeného Ministerstvem financí a schvaluje znění investičního záměru na 

akci „Rekonstrukce střechy MŠ Hněvotín“ 

 

Dále schvaluje: 

- Podání žádosti o dotaci 

- Podíl investičních výdajů k celkovým výdajům 

- Čestné prohlášení (případně usnesení zastupitelstva) o zabezpečení vlastních 

zdrojů 

- Plná moc 

Hlasování: 8 pro 

10. Různé 

Bod jednání přednesl místostarosta Petr Niessner. 

a) Informace o kácení stromů 

Záměr obce a realizace kácení 27 ks nebezpečných topolů na pozemku obce naráží na 

připomínky hnutí DUHA a Inspekce životního prostředí. Spor spočívá na skutečnosti, 

zda se jedná o významný krajinný prvek nebo ne. My trváme na tom, že ne. Stromořadí 



 

není v seznamu VKP ani součástí břehového prostoru Hněvotínského potoka, což nám 

potvrdilo Povodí Moravy. 

Agentura ochrany přírody nám potvrdila, že jsou všechny kácené stromy ve špatném 

zdravotním stavu a kmeny zasaženy hnilobou. Počkáme na stanovisko odboru životního 

prostředí MMOl. 

Bod jednání byl informativní. 

 

Bod jednání přednesl Roman Piňos. 

b) Darování osobního automobilu od Ministerstva obrany 

obci se podařilo projednat bezúplatné převedení používaného osobního automobilu 

z přebytků AČR. Po vyřízení majetkových a technických formalit bude osobní 

automobil Octavia majetkem obce a trvale zapůjčen Základní škole a Mateřské škole 

Hněvotín, především pro stravovací úsek. 

Bod jednání byl informativní. 

 

Bod jednání přednesl místostarosta Petr Niessner. 

c) Prominutí plateb nájemcům restaurací 

vzhledem k pokračujícím opatřením vlády v uzavření restaurací, navrhujeme prominout 

nájemné za období 1. – 6. 2021 Restauraci kulturní dům a poplatek za odvoz 

komunálního odpadu. 

Také navrhujeme prominutí poplatku za odpad hospodě u zastávky. 

          Hlasování: 8 pro 

 

Bod jednání přednesl místostarosta Miloslav Antl a byl informativní. 

d) Pokračující výstavba v obci 

- Kolaudace ulice Za zbrojnicí. 

- Se zahradnictvím Kotek Bohuňovice jsme domluveni na výstavbu zeleně, včetně 

místa pro přecházení a prostoru u obchodu Qanto. 

- Dokončili jsme změnu veřejného osvětlení v ulici Lutínská. Pokračujeme hlavní 

křižovatkou, Olomouckou ulicí a ulicí Ke kostelu. 

- Připravili jsme nové rozvody VO v ulici Za zbrojnicí. Tuto ulici chceme osvítit 

novým VO do konce roku. 

- Máme nakoupeny sloupy a materiály pro VO v ulici Velký Klupoř a část pro 

ulici Malý Klupoř. 

- Pokračují práce na atletickém oválu ve sportovním areálu. 

- Je připraveno položení obrubníků a živičného povrchu na parkovišti u restaurace 

Na hřišti. 

- Rozjíždí se úpravy klubovny hasičské zbrojnice a zázemí pro zásahovou 

jednotku. 



 

- Vyměnili jsme kompletně elektrickou instalaci a připojení na nové odběrové 

místo u vodárny na hřišti. 

- Pokračujeme v navážení materiálu na cyklotrasu k Ústínu. 

- Zaměstnanci obce posbírali odpadky po obci a v příkopech podél komunikací a 

zametacím strojem uklidili intravilán obce. 

- Preventivně byly pročištěny vybrané úseky splaškové kanalizace. 

 

Bod jednání přednesl místostarosta Petr Niessner a byl informativní. 

e) Kulturní a společenské akce 

 Od únorového zasedání jsme byli nuceni zrušit: 

- Tradiční zabijačka 

- Hněvotínský košt 

- Jarní setkání seniorů 

- Vítání občánků 

- Jarní svoz nebezpečného odpadu 

- Den země 

- Slet čarodějnic 

- Výlet spolu Pro Vás 

 

Podle situace budeme informovat: 

- Stavění máje 

- Kladení věnců ke Dni vítězství 

- Kácení máje s průvodem 

- Zahradní slavnost MŠ 

- Letní kino spolku Pro Vás 

- 70 výročí TJ FC Hněvotín 

 

11. Smlouvy obce a dodatky ke smlouvám. 

Bod jednání přednesl starosta obce. 

 

Dodatek č. 9520206/04 ke smlouvě o poskytnutí služeb při nakládání s odpady mezi 

obcí a společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 

Navýšení poplatku bylo projednáno na 13. zasedání v měsíci říjnu a zohledněno v OZV 

schválené na 14. zasedání. 

         Hlasování: 8 pro 

 

12. Diskuse: 

 

Na začátku byl podán dotaz, proč se na webové stránky neuveřejňuje zápis 

zastupitelstva v plném znění. Odpovědí bylo, že se některé informace nemůžou 

zveřejnit, zákon o GDPR to neumožňuje. 

 



 

Dále zde bylo podotknuto, že doprava na Topolanské ulici je problém a zda by zde šel 

umístit radar, který měří rychlost a pokutovali by se řidiči, kteří jezdí rychle. Prý by to 

vyřešilo dopravní situaci v Hněvotíně. 

 

Na to byl podán dotaz, zda je problém, že řidiči jezdí moc rychle, nebo že jezdí vůbec. 

 

Na to bylo odpovězeno, že by se snížila rychlost i počet projíždějících aut v obci. Bylo 

by prý dobré rychlost řidičů alespoň snížit. 

 

Dále bylo odpovězeno, že s tím policie ČR nebude souhlasit, ale obec prý může 

nainstalovat radary sama za sebe. Mikroregion Kosířsko chtělo založit obecní policii, 

ale náklady na provoz jsou vysoké. Prý se touto problematikou bude zastupitelstvo ještě 

zabývat. 

 

Byla podána připomínka, že s tím policie nemá co dělat, že to řeší odbor dopravy na 

magistrátu. 

 

Rozvinula se debata. 

 

Zaznělo zde, že se řeší i přechod u školy, proběhlo již mnoho jednání a stále probíhají 

další. 

 

Dále zde bylo podotknuto, že topoly byly nebezpečné. Padaly z nich velké větve a kvůli 

nim dotyčným nešla elektřina. 

 

Na to bylo odpovězeno, že ti, s kým obec jedná, vědí, že jsou stromy nebezpečné a prý 

tam dle jejich názoru obec nemá pouštět lidi. 

 

Dále byl vznesen dotaz, jestli se bude upravovat potok. 

 

Na dotaz bylo odpovězeno, že se bude čistit a že případné další úpravy se budou řešit. 

Obec prý také chtěla zpevnit břehy potoka štěrkem, ale byl prý problém v elektrickém 

vedení, které by do akce zasahovalo. 

 

Další z přítomných se ptal, zda se postaví zátaras na silnici směrem k Wanzlu, kde je 

zákaz. Prý je to tam nebezpečné. 

 

Bylo odpovězeno, že o tom zastupitelstvo neuvažuje, jelikož tam musí projíždět 

v případě nouze hasiči, záchranka atd. Bude tam zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. 

 

Rozvinula se debata. 

 

Dále jeden ze zastupitelů v debatě zaslechl, že si každý dělá, co chce. Každý chce prý 

stavět pořádnou stavbu. Obec ale šetří a má na účtu peníze, aby se něco pořádného stavět 

mohlo. Prý bude těžké něco dělat, aniž by do toho nikdo nekecal. 

 

Rozvinula se debata. 

 



 

Dále zde zaznělo, že v ulici mezi kostelem a školkou projíždí auta i přes zákaz. Prý si 

zde hrají malé děti a je to pro ně nebezpečné. Dotyčný se ptal, jestli se zde nedá dát 

alespoň retardér na zpomalení projíždějících aut. 

 

Na to bylo odpovězeno, že v ulici se dříve normálně jezdilo a dříve tam ani zákaz vjezdu 

nebyl. Na víc se v ulici musí zajistit dopravní obslužnost. Dané místo je vyhrazeno pro 

jízdu na bruslích a na skateboardech. Proti rychlé jízdě zastupitelstvo bojuje, ale 

všechny uhlídat nemůže a také nemůže zodpovídat za všechny řidiče. Retardéry se tam 

dělat nebudou. 

 

Rozvinula se debata. 

 

Dále byla podána žádost jednoho z přítomných, že chce koupit část pozemku, který se 

nachází u jeho pozemku. Prý ho ale obec odmítá prodat a tím tam je pouze věcné 

břemeno. 

 

Bylo odpovězeno, že není důvod teď část pozemku prodávat. Prý ho může dále využívat 

a obec do toho nebude nijak zasahovat. 

 

Dále bylo podotknuto, že by bylo dobré oplotit volejbalové hřiště, jinak si tam udělají 

záchod všechny kočky z okolí. Také by se mohl zároveň s parkovištěm propojit okruh 

kolem fotbalového hřiště. Děti by zde mohli jezdit na bruslích, koloběžkách atd. 

 

Bylo odpovězeno, že za úpravu parkoviště se bude hodně platit. Prý je to nápad dobrý, 

ale stálo by to o dost víc peněz a že by se hřiště nedalo uzavřít. Po úpravách tam prý 

bude 7 vchodů. Teď se upravovaly kurty, volejbalisti mají 2 hřiště atd. Do sportovního 

areálu se investují pořád peníze a pořád se někdo něco dalšího vymýšlí. 

 

Rozvinula se debata. 

 

Na konec bylo podotknuto, zda se může dát zrcadlo u výjezdu z komunikace za hřištěm 

na Topolanskou ulici, že tam prý není nic vidět. 

 

Bylo odpovězeno, že se tam zrcadlo dát může. 

 

13. Projednání rozpočtových opatření. 

Bod jednání přednesl Ing. Libor Blaťák a bod jednání byl informativní. 

 

Rozpočtová opatření jsou v souladu s §16 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o změnu ukazatelů a přesuny mezi ukazateli. 

 

V kompetenci starosty bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/20231 a 3/2021. 

 

14. Usnesení zastupitelstva obce. 

Bod jednání řídil starosta obce a návrhová komise. 

Návrhová komise jako vždy sledovala a průběžně upravovala Návrh usnesení. 

 

         Hlasování: 8 pro 

15. Závěr. 

Na závěr se starosta obce se všemi rozloučil a poděkoval přítomným za účast. 


