Zápis z
23. zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín,
svolaného na 7. června 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 a občanů
a hostů na 23. zasedání zastupitelstva obce;
- kontrola přítomnost zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se;
přítomno: 7
omluveni: Roman Piňos, MUDr. Pavla Hluší
slečna Bc. Aneta Glogarová
hlasování: 7 pro
- návrhová komise:
Ing. Ivo Černý
JUDr. Ondřej Svaček
hlasování: 7 pro
- ověřovatelé :
Petr Niessner
Ing. Libor Blaťák
hlasování: 7 pro
- přednesení programu schůze:
- zapisovatel :

Doplňující návrhy: ano
Řídí: starosta

hlasování: 7 pro

2. Zpráva kontrolního výboru.
Přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Černý na vědomí přítomným.
3. Zpráva o činnosti OÚ od 22. zasedání zastupitelstva obce.
Přednesl starosta na vědomí přítomným.
4. Závěrečný účet obce za rok 2021.
Přednesl předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák.
ZÚ 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, bilanci dotací a vyúčtování k státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně.
Jen základní čísla:
Obec k 31. 12. 2021 hospodaří s majetkem v hodnotě 289 004 736 Kč.
Celkové příjmy za rok 2021 činí 53 944 185 Kč. Celkové výdaje: 50 483 913 Kč.

Navrhl usnesení: „ zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2021 s vyjádřením „ bez výhrad“.
Hlasování: 7 pro
Navrhl převedení výsledku hospodaření z hlavní činnosti obce v roce 2021 ve výši
9 836 556,93 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
Hlasování: 7 pro
5. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko za rok 2021.
Přednesl předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák na vědomí přítomným.
6. Informace k volbám do obecního zastupitelstva.
Přednesl starosta.
Volby proběhnou 23. a 24. září. 2022.
1. den voleb pátek 23. 9. od 14.00 hod do 22.00 hod
2 den voleb sobota 24. 9. od 8.00 hod do 14.00 hod
Volební komisi stanovuje starosta obce.
Časově předpokládáme, že se nově zvolení zastupitelé sejdou na pracovní schůzce
např. 4 října (rozdělení výborů, návrh rozpočtu apod.) a ustavující zasedání by mohlo
proběhnout 11. října 2022.
Navrhl navázat na letitou tradici a ponechat počet 9 zastupitelů i pro volební
období 2022 – 2026.
Hlasování: 7 pro
7. Odkoupení pozemku obce.
Přednesl místostarosta Miloslav Antl.
Z důvodu upřesnění trasy cyklostezky Hněvotín – Lutín v projektové dokumentaci,
navrhl odkoupit od majitelů pozemku parc. č. 641/1 další díl o výměře 9 m2 , dle
geometrického plánu zpracovaném Spol. Geo Real Group a. s. č. 1423-211/2022.
Cena pozemku je 400,-Kč/m2.
Hlasování: 7 pro
V souladu s usnesením z minulého zasedání byl vykoupen pozemek parc. č. 280/35, orná
půda o ploše 806 m2. Je již zavkladován na KN na obec Hněvotín a cena zaplacena.
Můžeme tedy v souladu s usnesením uvedený pozemek směnit a konečně uvolnit
projekční práce pro cyklostezku do Topolan.
8. Žádosti fyzických a právnických osob.
Přednese starosta.
a) Žádost o uznání závazku obce, do 2 let od podpisu kupní smlouvy dokončit živičný
povrch komunikace, včetně parkovacích stání, veřejného osvětlení, zeleně a to na
místní komunikaci parc. č. 385/44, která ke příjezdovou komunikací k RD žadatelů.
Hlasování: 7 pro

b) Žádost Mezinárodní Montessori škola Olomouc o stanovisko obce k provozování
školky v naší obci v pronajatém domě.
Na základě konzultace s vedením ZŠ a MŠ Hněvotín, navrhl vydání negativního
stanoviska. Hlasování proběhne na srpnovém zasedání. Bod byl informativní
c) Žádost o prodloužení ubytování ukrajinských uprchlíků v bytech v DPS.
Po projednání s naší advokátní kanceláří doporučuji prodlužovat smlouvy o zapůjčení
bytu po 2 měsících.
Po zaměstnání uprchlíků navrhl změnit smlouvy na nájemní, aby platili nájem
a obec nadále jen energie a vodné a stočné.
6. 6. 2022 byla podána žádost na Krajský úřad Olomouc o státní příspěvek. (3000 Kč
na osobu).
Hlasování: 7 pro
9. Zakázky malého rozsahu.
Přednesl místostarosta Miloslav Antl.
a) Obec oslovila 3 společnosti s výzvou k podání nabídky na opravu střechy a fasády
v budově Mateřské školy Hněvotín č. p. 101.
Vzhledem k posunutí termínu zasedání, budou nabídky doručeny až po tomto
zasedání. Jedná se o zakázku malého rozsahu. Také máme snahu, aby většina prací
proběhla v prázdninovém termínu.
Doporučil zastupitelům schválit výjimku z přijaté metodiky a pověřit komisi
pro zadávání veřejných zakázek výběrem dodavatele a starostu obce k uzavření
smlouvy o dílo a zastupitelstvo informovat na 24. zasedání.
Hlasování: 7 pro
10. Různé:
a) Navýšení cen za služby a dodávky zboží a materiálu.
Přednesl starosta.
Právnické osoby nebo OSVČ se kterými má obec uzavřeny smlouvy o dílo
(např. Strabag, Kontejnery Müller, AVE odpady) nebo objednávky na dodání
zboží jako ZHT Group, tesařství Doležel, apod. požadují navýšení o cca 10 %
z původní ceny nebo odstupují od smlouvy.
Požádal, o schválení používání Metodiky pro zadávání zakázek malého rozsahu
a není-li pro obec jiné výhodnější řešení, ponechat v rámci pravomoci starosty
navýšení u zakázek do 300 000,-Kč a komisi pro zadávání zakázek do 700 000,-Kč
bez DPH. V případě komise informovat zastupitele na následujícím zasedání.
Hlasování: 7 pro
b) Rekonstrukce silnice II/570 Slatinice – Olomouc II. etapa a dopravní omezení.
v obci.
Přednesl starosta na vědomí.
Plánovaná realizace je 15. června až 27. července 2022.
Při jednání bylo navrženo rozdělení na 2. realizační etapy

1. etapa relativně bez výraznějšího omezení (Nedvězí – rozcestí u obalovny)
- stará Brněnská
2. etapa od rozcestí po hřbitov
- zásobování firem
- BUS
c) Honební společenství.
Přednesl starosta na vědomí
Obec Hněvotín, která je majitelem orné půdy a je členem Honebního společenství
Hněvotín – Topolany zamýšlí iniciovat valnou hromadu společenství s cílem
prodloužení smlouvy Mysliveckého sdružení BLATA, z. s. o pronájmu honitby.
Jde nám o podporu zachování dlouholetého spolku v obci.
d) Pokračující výstavba v obci.
Přednesl místostarosta Miloslav Antl na vědomí přítomným.
-

Výměna sloupů a rozvodů venkovního osvětlení v návaznosti na práce
společnosti ČEZ Distribuce – hlavní úkol;
Komunikace podél potoka a spolupráce se spol. STRABAG
Částečné čištění potoka;
Rekonstrukce FIT-Stezky;
Pokračují práce na cyklotrasách;
Oprava odpadů v KD (knihovna – klubovna seniorů);
Malování části KD;
Opravy havárií vodovodního a kanalizačních řadů vzniklých zemními
pracemi společnosti ČEZu;
Dovoz a instalace květinové výzdoby apod.
Připravujeme instalaci pítek pitné vody ve sp. areálu a u FIT STEZKY;

Vlečou se nám územní a stavební řízení na propojení vodovodu Malý Klupoř,
Velký Klupoř, další úseky venkovního osvětlení a zejména opakovaná odvolací řízení
na prodloužení komunikace U zahrádek;
e) Kulturní a společenské akce.
Přednesl místostarosta Petr Niessner na vědomí.
a) realizované:
- 21.4. Den otevřených dveří v MŠ Hněvotín
- 22.4. DEN ZEMĚ společně se ZŠ Hněvotín
- 22.4. Jarní setkání seniorů v KD
- 29.4. Slet Čarodějnic v areálu ZŠ Hněvotín
- 5.5. Zápis do Mateřské školy pro 2022/23
- 5.5. Setkání ČČK Hněvotín v místní klubovně
- 13. 5. Divadlo pro ZŠ a MŠ
- 13. 5. Úklid rozhledny v rámci úkolů Mikroregionu Kosířsko
- 14.5. Přivítání nových občánků v Obřadní místnosti
- 20.5. Májová zábava SRPŠ při ZŠ Hněvotín
- 20. 5. – účast sportovců ZŠ na akci STAROSTUV VDOLEK
- 21.5. Výlet se spolkem ProVás – Dinopark Ostrava

f)

-

22. 5. Den ZEMĚ ( obec se žáky ZŠ)
22. 5. Jarní setkání seniorů
25.5. účast sportovců ZŠ Hněvotín na akci Starostův vdolek – 1. místo
27.5. Zahradní slavnost MŠ Hněvotín
28.5. Kácení Máje od SDH Hněvotín
4.6. Dětský den v areálu U HNĚVOTY – Spro stavby a služby
4.6. Turnaj ve stolním tenise pro dospělé v tělocvičně ZŠ – TJ FC
4.-5. 6. Dětský den společnosti SPro Lutín
5.6. Turnaj ve stolním tenise pro děti a mládež v tělocvičně ZŠ – TJ FC

-

b) připravované
12.6. Turnaj v plážovém volejbale - p. Navrátil TJ FC Hněvotín
24.6. LETNÍ KINO na místním hřišti – spolek ProVás
25.6. 130 let založení hasičů Hněvotín u hasičské zbrojnice – SDH Hněvotín
28.6. Slavnostní rozloučení s absolventy 9. tř. ZŠ na obecním úřadě
2.7. I. ročník GULÁŠOVÁNÍ Hněvotín - TJ FC Hněvotín
11.7. - 15.7. I. turnus příměstského tábora ZŠ Hněvotín
11.7. - 15.7. Tenisový CAMP na místním hřišti – TJ FC Hněvotín
18.7. - 22.7. II. turnus příměstského tábora ZŠ Hněvotín
6.8. - 13.8. Pobytový tábor v areálu PASTVINY – spolek ProVás
15.8. - 19.8. Příměstský tábor pro předškoláky
20.8. Výlet vláčkem na Velký Kosíř
27.8. Posezení u hasičské zbrojnice s ochutnávkou piv
3.9. 2. ročník OLYMPIÁDY pro velké, malé i seniory - TJ FC Hněvotín

Systém EKOKOM.
Přednese starosta na vědomí.
EKOKOM je autorizovaná obalová společnost, která vede přehled o vytříděných
odpadech. Obci Hněvotín vrátila za vytříděný odpad v roce 2021 celkem 331 921 Kč.

12. Smlouvy obce a dodatky ke smlouvám.
Přednesl místostarosta Miloslav Antl.
a) Dodatek č. 9520206/0/ ke smlouvě obce se společností AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o., o navýšení cen. Ceny PHM se zvýšily o 26 %.
Organizace navrhuje ü svozu komunálního odpadu navýšení o 5 %,
U biologicky rozložitelného odpadu o 10% a u nákladů na dopravu 10%.
Navrhl dodatek schválit.
Hlasování 7 pro
b) Darovací smlouva Mikroregionu Kosířsko o převedení
1 ks turistické odpočívky s mapou a odpadkovým košem do majetku obce.
Celková hodnota je 30 011 Kč.
Materiál obec v minulosti převzala a kvůli odpisu z majetku a likvidaci
byl dohodnut na valné hromadě MRK se starosty tento postup.
Navrhl smlouvu schválit.
Hlasování: 7 pro

c) Nová smlouva o dílo se společností STRABAG a. s. Společnost navrhuje
navýšení ceny zakázky na akci „ Prodloužení komunikace
U Zahrádek – Hněvotín“. Původně vysoutěžená cena byla 2 014 374,30 Kč.
Nově navrhovaná je 2 224 105,08 Kč. Rozdíl je tedy 209 731 Kč.
Ceny jsou včetně DPH.
Navrhl smlouvu schválit.
Hlasování: 7 pro

13. Diskuse:
Dotaz - je, nebo bude, v obci nádoba na tabulové sklo?
Odpověď - zatím není. Není lehké sehnat firmu (bylo jich osloveno několik, ale bez
výsledně), ale zkoušíme to zařídit.
Dotaz – je v obci kontejner na kartony?
Odpověď - kartony se můžou házet do plastů. Obec to má se společností, která
zajišťuje svoz odpadů, smluvně domluveno.
Dotaz – může se dát na zámkovou kontejner na papír?
Odpověď - v obci jich je 6 a odpad se může hodit do velkokapacitního kontejneru u
ZŠ a tím se škola podpoří.
Dotaz – kdy budou zavedeny zálohové platby za vodné, stočné?
Odpověď – pořád se to řeší, už jsme jednali s finančním úřadem a s ministerstvem
financí a mělo by se to v dohledné době zavést.
V obci je hodně občanů, kteří odebírají vodu na černo. U těchto občanů se bude
kontrolovat, kde vodu berou.
Dotaz – mluvilo se o vrácení peněz za vytřízený odpad. Jako občané jsme se zlepšili
nebo zhoršili?
Odpověď – určitě jsme se zlepšili, vše upřesníme v Hněvotínském zpravodaji.
14. Projednání rozpočtových opatření.
Přednesl předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák na vědomí přítomným.
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Rozpočtové opatření č. 10/2022
15. Usnesení zastupitelstva obce.
Řídil starosta a návrhová komise.

Návrhová komise jako vždy průběžně sledovala a upravovala Návrh usnesení.
Hlasování: 7 pro
16. Závěr.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a rozloučil se s nimi.

V Hněvotíně 13. 6. 2022

