
Zápis z 

21. zasedání zastupitelstva obce Hněvotín, 

svolaného na 8. února 2022 

 

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 21. zasedání zastupitelstva obce. 

- kontrola přítomnosti zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se. 

Přítomno:  7 zastupitelů obce 

Omluveni:  Mgr. Lucie přikrylová a MUDr. Pavla Hluší 

- zapisovatel:  Lenka Slehová 

      Hlasování: 7 pro 

- návrhová komise: Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD. 

   Petr Niessner 

      Hlasování: 7 pro 

- ověřovatelé:  Miloslav Antl 

   Ing. Libor Blaťák 

      Hlasování: 7 pro 

- doplňující návrhy: ne 

- řídí: starosta obce 

      Hlasování: 7 pro 

2. Zpráva Kontrolního výboru. 

Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Černý na 

vědomí přítomným. 

 

3. Zpráva o činnosti OÚ od 20. zasedání zastupitelstva obce. 

Zprávu o činnosti OÚ přednesl starosta obce na vědomí přítomným. 

 

4. Plnění veřejnosprávních kontrol na rok 2022. 

Bod jednání přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Černý. 

 

Uvedl, že plánované kontroly v roce 2021 byly splněny a doloženy při auditu obce. Plán 

veřejnosprávních kontrol na rok 2022 počítá se 7 kontrolami. Jedná se o 2 kontroly ZŠ, 



2 kontroly obecního úřadu, kontrolu TJ FC, SDH a spolku Pro Vás. Kontroly provedou 

určení zastupitelé a hlavní účetní obce. 

        Hlasování: 7 pro 

 

5. Metodika zadávání veřejných zakázek. 

Bod jednání přednesl místostarosta Miloslav Antl. 

 

Komise pro zadávání veřejných zakázek doporučuje zastupitelů zvážit změnu původní 

metodiky obce pro zadávání zakázek malého rozsahu. Změna spočívá v navýšení 

zadávání ZMR tzv. z ruky za ceny v místě obvyklé, ze 100 000,-Kč na 300 000,-Kč 

(Přímý nákup, přímé uzavření smlouvy nebo objednávka u dodavatele). U zakázek do 

700 000,- Kč, kdy je z časových nebo ekonomických důvodů nevýhodné realizovat 

jakýkoliv formální výběr, provede komise průzkum trhu u minimálně dvou dodavatelů, 

může obec zadat zakázku přímým uzavřením smlouvy. O této skutečnosti informuje 

komise zastupitelstvo obce. Ostatní Metodika se nemění. 

 

 

     Hlasování: 7 pro 

 

6. Pronájem restaurace za kulturním domem. 

Bod jednání přednesl místostarosta Petr Niessner. 

 

Současný nájemce Restaurace za kulturním domem pan dal výpověď z nájmu 

k 30. dubnu 2022.  Budeme muset oslovit další případné zájemce a zvážit minimální 

výši nájmu, pokud chceme restauraci zachovat. 

 

Žádám o dodatečné prominutí nájmu Restaurace za kulturním domem za měsíc říjen, 

listopad a prosinec 2020, kdy byla restaurace uzavřena z důvodu mimořádných opatření. 

 

Hlasování: 7 pro 

 

7. Kácení topolů a výsadba stromové aleje. 

Bod jednání přednesl místostarosta Petr Niessner na vědomí přítomným. 

 

Po zamítnutí dalšího odvolání Hnutí DUHA můžeme konečně dokončit kácení 

zbývajících topolů podél Hněvotínského potoka k Ústínu. Dřevo, jako v předešlém 

případě poskytneme občanům za odvoz a úklid. Obec vyřizuje dotaci na plánovanou 

jarní výsadbu nových přibližně 40 ks stromů v dané lokalitě, podél budované 

cyklotrasy. 

 

8. Žádosti fyzických a právnických osob. 

Celý bod jednání přednesl starosta obce. 

 

- Žádost ředitele Základní a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace 

o prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci ve výši 641 522,-Kč do 31. 

3. 2022 a prominutí penále ve výši 1 promile za každý den prodloužení 

splatnosti. 

Dále žádáme o navýšení rozpočtu ZŠ pro rok 2022 o 161 000,-Kč. Jedná se 

výdaje na pokrytí Kovidu  ve výši 103 000,-kč, výměny jističů 20 798,-Kč, 



8742,-Kč za vývoz kontejnerů a 28 000,- navýšení mzdové položky o zaškolení 

nového zaměstnance. 

Hlasování: 8 pro 

- Žádost na zřízení skládky kompostu v k.ú. Hněvotín. Jedná se o bývalé polní 

hnojiště ZD na pozemcích obce parc. č. 526/14, 1131 a pozemku č. parc. 576/26. 

Celková plocha skládky 1 325 m2. Starosta navrhl počkat na upřesňující 

podklady Kompostárny Žerůvky a konzultaci S Odborem životního prostředí 

MMOl. 

Bod byl informativní. 

 

- Na 20. zasedání jsme projednávali žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 

213/15 u RD č. p. 174 (bývalé řeznictví u potoka). Jedná se o přilehlý chodník 

š – 2 m a 15 m dlouhý. Celkem 30 m2. Obec navrhla jen pronájem. Žadatel 

souhlasí. Starosta navrhl záměr pronájmu zveřejnit na ÚD obce a nájemní 

smlouvu projednat na 22. zasedání v měsíci dubnu 2022. 

Bod byl informativní. 

 

- Žádost TJ FC Hněvotín, z. s., IČ: 603 38 971, se sídlem č. p. 180, 783 47 

Hněvotín o souhlas obce se sídlem spolku v budově č. p. 331. Obec Hněvotín je 

majitelem Sportovního areálu Hněvotín. 

Hlasování: 7 pro 

 

9. Různé: 

Bod jednání přednesl starosta obce. 

a) Revokace usnesení. 

Starosta navrhl revokovat usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze 7. 12. 2021 

v bodě B/2 v „Programu pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce v roce 2022 

u bodu a) Poskytnout dotaci: 

- SDH Hněvotín    210 000,- Kč 

Starosta navrhl dotaci na výstroj a výzbroj neposkytnout a požadovanou výstroj 

a výzbroj uhradit přímo z prostředků obce. 

         Hlasování: 7 pro 

b) Schůzka s hejtmanem Olomouckého kraje. 

Ve čtvrtek 27. 1. navštívil obec Hejtman Olomouckého kraje. Společně s místostarosty 

jsme s hejtmanem probírali problémy obce, další rozvoj a otázky týkající se Plánů 

rozvoje Olomouckého kraje. 

Bod byl informativní. 

c) Nákup vánočního osvětlení. 

Vzhledem k nabídce slev navrhuji zakoupit další vánoční osvětlení ve výši 150 000,-

Kč, které bude připraveno na nové kovové sloupy veřejného osvětlení hlavních ulic obce 

a veřejných prostranství. 

         Hlasování: 7 pro 

d) Pokračující výstavba v obci. 

- Zadní vjezd do sportovního areálu  

- Chodník Velký Klupoř (Vlček – Skácel) 

- ZŠ - el. brána, semafory a zábradlí, ZŠ napojení na vodovod, ZŠ zásobování 

kuchyně a manipulace s jídlonosiči  



- KD oprava topení + topení ordinací lékařů 

- Komunikace podél potoka (Studený -Šutovo) 

- Vodní nádrž (pozemek v majetku obce, projektová dokumentace, nemusí 

stavební povolení) 

- Další odvolání k prodloužení komunikace U Zahrádek (pan Frgal) 

 

Bod jednání přednesl místostarosta Miloslav Antl a byl informativní. 

 

 

e) Kulturní a společenské akce. 

 Proběhlo: 

- Slavnostní rozsvícení stromu obce proběhlo omezeně s žáky deváté třídy 

a s ohňostrojem 

- Novoroční ohňostroj 

Nemohli jsme uskutečnit: 

- Vánoční pečení 

- Novoroční výšlap do Hněvotínských skal 

- Neproběhne ples myslivců 

Plánujeme: 

- V druhé polovině února zahájení tanečních pro dospělé 

- 5. 3. Již tradiční Obecní zabíjačka s ochutnávkou specialit 

- 6. 3. Maškarní karneval MŠ Hněvotín 

- 18. 3. Hněvotínský košt v kulturním domě 

- 26. 3. Událost JARA 2022 (100 let výročí úmrtí císaře Karla I) - jízda kočárů 

Žádám o schválení daru pro Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem náměstí 

Svobody 377, PSČ 798 58, ve výši 5 000,-Kč 

       Hlasování: 7 pro 

- 12. 4. 22. zasedání zastupitelstva obce 

- 22. 4. Jarní setkání seniorů 

- 22. 4. Den Země – společně se ZŠ Hněvotín 

Přednesl místostarosta Petr Niessner na vědomí. 

 

f) Záměr odkoupení a směny pozemků. 

 Bod jednání přednesl místostarosta Miloslav Antl. 

Z důvodu řešení výstavby cyklostezky Hněvotín - Topolany, a dosavadním předjednání, 

navrhl odkoupení části pozemku parc. č. 280/4 (do 1030 m2), který sousedí s pozemkem 

dotčeným výstavbou cyklostezky, parc. č. 280/3. Odkoupený pozemek směnit za 

stejnou výměru s majitelem pozemku parc. č. 280/3. 

Navrhl záměr zveřejnit na úřední desce obce. 

 

         Hlasování: 7 pro 

 

g) Schválení inventarizační zprávy obce za rok 2021. 

 Bod jednání přednesl místostarosta Petr Niessner. 



         Hlasování: 7 pro 

 

10. Smlouvy obce a dodatky ke smlouvám. 

Bod jednání přednesl starosta obce. 

 

- Aktualizace smlouvy se spol. ROOT na provozování počítačů a serveru obce. 

 

- Smlouva obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,  

PSČ 40502,  IČ 24729035. o nové připojení odběrového místa (navýšení jističe VO) 

u okružní křižovatky. Číslo smlouvy 22 SOP 01 4121908757. 

 

- Smlouva obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,  

PSČ 40502,  IČ 24729035. o nové připojení odběrového místa (navýšení jističe VO) 

Za školou. Číslo smlouvy 22 SOP 01 4121908762. 

 

- Smlouva obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,  

PSČ 40502,  IČ 24729035 číslo IV-12-8020182/SOBSVB/01 na umístění distribuční 

soustavy na pozemku obce parc. č. 385/32. ( napojení RD U zahrádek). 

 

Hlasování: 8 pro 

 

11. Diskuse: 

 

Zazněl zde dotaz, jaká je další návaznost cyklostezky na Topolany? 

 

Bylo odpovězeno, že cyklostezka vyústí až u domků v Topolanech – dle původního 

plánu. 

 

12. 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. 56/2021, 57/2021 

a 58/2021. 

 

13. Usnesení zastupitelstva obce. 

Bod jednání řídil starosta obce a návrhová komise. 

Návrhová komise jako vždy sledovala a průběžně upravovala Návrh usnesení. 

 

         Hlasování: 7 pro 

14. Závěr. 

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

 

V Hněvotíně 9. 2. 2022 

  


