24. zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín,
svolaného na 23. srpna 2022.
1. Zahájení:

- přivítání zastupitelů a občanů a hostů na 24. zasedání zastupitelstva obce;
- kontrola přítomnost zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se;
přítomno: 9
omluveni: 0
- zapisovatel:

Bc. Aneta Glogarová
Hlasování: 9 pro

- návrhová komise:

MUDr. Pavla Hluší
Mgr. Přikrylová

- ověřovatelé:

Miloslav Antl
Ing. Libor Blaťák

Hlasování: 9 pro

Hlasování: 9 pro
- přednesení programu schůze:
doplňující návrhy – ano
Řídí: starosta

Hlasování: 9 pro

2. Zpráva kontrolního výboru.
Přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Černý na vědomí přítomným.
3. Zpráva o činnosti OÚ od 23. zasedání zastupitelstva obce.
Přednesl starosta obce na vědomí přítomným
4. Volby do zastupitelstva obce.
Přednesl starosta obce na vědomí přítomným.
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.
Na minulém zasedání bylo rozhodnuto o 9 členném zastupitelstvu.
O místa v zastupitelstvu obce jde do voleb celkem pět volebních stran:
- Zelená pro Hněvotín
1
- Opět za jeden provaz
2
- Hněvotínští patrioti
3
- Společně pro Hněvotín
4
- Naše srdce bije pro Hněvotín
5
V souladu se Zákonem č. 491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve zněních pozdějších předpisů starosta obce stanovil:
- jeden volební okrsek

-

místo konání voleb – Hněvotín č. 47
minimální počet členů okrskové volební komise - 13
předsedu volební komise
- paní Lenku Slehovou
místopředsedu
- sl. Anetu Glogarovou
zapisovatele
- sl. Pavlu Marešovou

Způsob volby navrhl upřesnit občanům v obecním zpravodaji.
5. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Hněvotín.
Přednesla předsedkyně školského výboru Mgr. Lucie Přikrylová.
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín se potýká s finančními problémy. Dopláceli
159 000 Kč za elektrickou energii a 103 560 Kč za plyn. Byly jí navýšeny zálohy. Narostly
i ceny pomůcek a ostatního materiálu nutného pro chod školy.
Bylo navrhnuto vyhovět požadavku vedení školy a navýšit její rozpočet pro rok 2022 o 450
tisíc Kč.
Hlasování: 9 pro
6. Směny pozemků obce.
Přednesl starosta obce.
a) z důvodů plánovaného záměru realizace vodní nádrže navrhl směnit
pozemek obce, díl „b“ o výměře 10 648 m2, oddělený z původního pozemku
parc. č. 650/3, o celkové výměře 20 334 m2 za pozemek parc. č. 650/2, díl
„c“ o výměře 10649 m.
Směna bude bezúplatná vzhledem k stejné výměře a stejné bonitě půdy. Oba pozemky jsou
v k.ú. Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc. Vzhledem k povinnosti zveřejnění záměru po dobu 14 dnů na úřední desce navrhl
schválit záměr a směnu se směnnou smlouvou projednat na zasedání nového zastupitelstva.
Navrhl zveřejnění záměru a pověření starosty obce uzavřít smlouvu o smlouvě o budoucí
smlouvě s majitelem směňovaných pozemků.
Hlasování: 9 pro
7. Nákup zásahového vozidla pro ZJ Hněvotín.
Přednesl starosta obce.
Navrhl zakoupení novějšího zásahového vozidla, automobilní cisterny, repasovaného nebo po
generální opravě v ceně do 5 mil. Kč. Zakoupení by se řešilo po předání technických
požadavků SDH Hněvotín cestou soutěže v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek.
Starosta navrhl oslovit společnost BM asistent Olomouc o realizaci výběrového řízení.
Hlasování: 9 pro
8. Žádosti fyzických a právnických osob.
Přednesl starosta obce.
a) Na 23. zasedání jsme odložili projednání žádosti Mezinárodní Montessori školy
Olomouc o stanovisko obce k provozování školky v naší obci v pronajatém domě.
Vzhledem k vyčerpání dodací, považují žádost za bezpředmětnou.
Bod byl informativní.

b) Žádost Římskokatolické farnosti Hněvotín o příspěvek na opravu střechy kostela.
Starosta navrhl žádost zařadit do rozpočtu obce na rok 2023.
Hlasování: 9 pro
c) Žádost předchozího nájemce Restaurace Kulturní dům o možnost splátek dlužné
částky podle splátkového kalendáře.
Hlasování: 9 pro
9. Zakázky malého rozsahu.
Přednesl místostarosta Miloslav Antl na vědomí přítomným.
Na minulém zasedání jsme informovali, že obec oslovila 3 společnosti s výzvou k podání
nabídky na opravu střechy a fasády budovy Mateřské školy Hněvotín, č. p. 101. Přihlásil se
jediný zájemce s dalšími podmínkami, které byly pro obec nepřijatelné. Proto se komise
rozhodla výběrové řízení zrušit a navrhuje akci realizovat po uklidnění cenového trhu, tedy
před koncem zimního období.
Plánovanou výsadbu stromů podél cyklotrasy do Ústína zatím nebudeme realizovat pro
vyčerpání limitu dotací SFŽP. Z vlastních prostředků tedy zajistíme odkládanou výsadbu
zeleně kolem vnitřního oplocení sportovního areálu a úpravy ostrůvku u okružní křižovatky.
10. Různé:
a) Rekonstrukce silnice II/570 a dopravné omezení.
Plánovaná další etapa rekonstrukce silnice II/570 pokračuje. Nyní probíhá z Lutína do
Slatinic. Od 1. září započne oprava silnice Hněvotín - Lutín, včetně mostu. Opravy
jsou plánovány do počátku prosince. Autobusy budou jezdit z Lutína přes Olšany
a Hněvotínské Skaly na Velký Klupoř. Zastávka autobusu směr Olomouc bude
dočasně na parkovacích stáních na Velkém Klupoři cca 30 m od okružní křižovatky.
Přednesl starosta obce na vědomí přítomným.
b) Zvýšení poplatku za hřbitovní místo.
Hřbitovy Olomouc účtují poplatek za 1 m2/rok celkem 435 Kč (25 Kč pronájem
a 410 Kč služby k 1 hrobu.). Starosta navrhl zvýšit poplatek za hrobové místo ze
současných 10 Kč na 50 Kč za rok. (10 Kč nájem, 40 Kč údržba hřbitova za 1 m2).
Přednesl starosta obce.
Hlasování: 9 pro
c) Pokračující výstavba v obci.
- dokončení nových stožárů a svítidel venkovního osvětlení a. zásyp výkopů
- úpravy nájezdů na komunikaci u potoka
- úpravy cyklotrasy k Ústínu
- zatrubnění příkopu a uložení obrubníků od Mrazíren po zadní vjezd do areálu
společnosti WANZL
- úpravy stavebního dvora;
- úpravy ostrůvku okružní křižovatky;
- úprava skládky zeminy v Hněvotínských skalách
Přednesl místostarosta Miloslav Antl na vědomí přítomným.

d) Kulturní a společenské akce.
Od posledního zasedání zastupitelstva jsme uskutečnili:
-

12. 6. Turnaj v plážovém volejbale od TJ FC Hněvotín – p. Navrátil
24. 6. Letní kino – spolek ProVás Hněvotín
25. 6. 130. výročí založení hasičů Hněvotín u hasičské zbrojnice – SDH
28. 6. Slavnostní rozloučení s absolventy 9. tř. ZŠ na obecním úřadě
30. 6. Posezení u ohně ve Skalách s rodiči a dětmi z 1 tř. ZŠ
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 od TJ FC Hněvotín na místním hřišti
18. 7. – 22. 7. II. turnus Příměstského tábora ZŠ Hněvotín
6. 8. - 13. 8. Pobytový tábor cirkusoviny v areálu Pastviny – spolek ProVás
Hněvotín
20.8. Výlet vláčkem na Velký Kosíř

Připravujeme:
-

27. 8. Posezení u hasičské zbrojnice s ochutnávkou piv – SDH
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku v KD
3. 9. II. ročník olympiády pro velké, malé i seniory – spolek TJ FC
16. 9. Drakiáda MŠ Hněvotín na hřišti
17. 9. Výstava 8 let táborů pro děti 2015–2022 v KD – spolek ProVás Hněvotín
23. 9. – 24. 9. Volby do obecního zastupitelstva
14. 10. Podzimní setkání seniorů
18. 10. Ustavující schůze zastupitelstva

Přenesl místostarosta Petr Niessner na vědomí přítomným.
e) Cyklostezka Hněvotín – Lutín (zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o dotaci).
Starosta navrhl přijmout nabídku společnosti ARL s.r.o. za 52 930,-Kč. Je to
doporučení spolužadatele Obce Lutín, Které tato společnost realizovala žádost na
cyklostezku Lutín – Třebčín.
Přednesl starosta obce.
Hlasování: 9 pro
f) Navýšení příspěvku prvňáčkům.
Starosta navrhl zvýšit příspěvek žákům nastupujícím do první třídy z původních 1000
Kč na 2000 Kč.
Hlasování: 9 pro
11. Smlouvy obce a dodatky ke smlouvám.
Přednesl starosta obce.
Smlouva obce Hněvotín se spol. CETIN a.s. na věcné břemeno služebnosti pro
podzemní vedení na pozemcích obce parc. č. st. 149 a 213/5 v k. ú. Hněvotín.
Hlasování: 9 pro

Smlouva obce o budoucí smlouvě o zřízení věcného ho břemene a dohody o umístění
stavby s ČEZ Distribuce na vedení 22 kV v pozemcích obce parc. č. 1167, 1028/2 a
1028/3. (Mrazírny – Wanzl).
Hlasování: 9 pro
Příkazní smlouva obce se Společností BM asistent s.r.o. pro přípravu a realizaci
výběrového řízení na nákup zásahového požárního vozidla, podle zákona č. 134/2016.
Hlasování: 9 pro
Smlouva obce o smlouvě budoucí - směnné s majitelem směňovaných pozemků.
Uzavření řádné smlouvy bude podmíněno souhlasem zastupitelstva obce po splnění
podmínek zák. 128/200Sb.
Hlasování: 9 pro
Smlouva obce se společností, která bude vybrána, ke koupi zásahového vozidla,
automobilní cisterny v ceně do 5 mil Kč.
Hlasování: 9 pro
12. Diskuse:
Řídil starosta obce.
Dotaz občana – Jedno světlo u veřejného osvětlení na ulici, kde bydlí, svítí a druhé ne. Je to
tak schválně k úspoře elektřiny?
Odpověď – Světla jsou zapojená na fáze. Je možné, že jedna vypadla, proto světlo nesvítilo.
Schválně to určitě není.
Dotaz občana – Budou se upravovat spodní části VO, tam, kde trčí oranžové trubky?
Odpověď – Budou, zakryjí se krytem.
Dotaz občana – Mohlo by se, prosím, zavolat do společnosti Spro, aby jejich kamiony, resp.
Řidiči, jezdili v obci slušně? Obcí projíždí hodně rychle.
Odpověď – Zavoláme tam a vyřešíme to.
Dotaz občana – Může se dávat na web to, co se hlásí v rozhlase?
Odpověď – Na web se to dává, ovšem něco je v sekci hlášení rozhlasu a něco na úřední desce.
Vsuvka – Každoročně probíhá soutěž zlatý erb o nejlepší webové stránky. Dalo by se s tím
ledasco udělat a různě stránky poupravit.
Poděkování občana – Děkujeme starostovi i zastupitelstvu za podporu seniorů a i za podporu
taneční skupiny BABA a celkově i za práci, která byla za 4 roky odváděna.
Odpověď – děkujeme, vážíme si toho.

13. Projednání rozpočtových opatření.
Přednese předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák.
Rozpočtové opatření č. 11/2022
Rozpočtové opatření č. 12/2022
Rozpočtové opatření č. 13/2022
Rozpočtové opatření č. 14/2022
Rozpočtové opatření č. 15/2022
Rozpočtová opatření jsou na vědomí.
Rozpočtové opatření č.16 /2022
Hlasování: 9 pro
14. Usnesení zastupitelstva obce.
Řídil starosta obce a návrhová komise.
Návrhová komise jako vždy průběžně sledovala a upravovala návrh usnesení.
Hlasování: 9 pro
15. Poděkování zastupitelům za práci ve volebním období 2018-2022.
Řídil starosta obce.
I když mandát končí současnému zastupitelstvu, až vyhlášením výsledku voleb, 24. září, je to
zřejmě naše poslední jednání. Děkuji Vám zastupitelům za práci v tomto volebním období pro
blaho a další rozvoj naší obce. Věřím, že většina z Vás bude na kandidátkách volebních stran
i ve volebním období 2022 - 2026. Vám přeji hodně úspěchů a nám hněvotínským občanům
konstruktivní a pracovité zastupitelstvo.
16. Závěr.
Starosta obce se rozloučil a poděkoval přítomným za účast.
V Hněvotíně 24. 8. 2022

