
Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

konaného 18. 10. 2022 

 

Zahájení: přivítání zvolených zastupitelů a občanů na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

obce 

 

Řídil starosta Ing. Jaroslav Dvořák 

 

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce. 

 

V souladu se zákonem o obcích a se zákonnými podmínkami výkonu funkce zastupitele, jsou 

nově zvolení zastupitelé povinni složit slib zastupitele. 

 

Přednesl starosta Ing. Jaroslav Dvořák: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.” 

 

Požádal zapisovatelku sl. Anetu Glogarovou, aby vyzvala jednotlivé zastupitele obce 

Hněvotína v abecedním pořadí ke složení předepsaného slibu: 

 

Zastupitel obce povstal a řekl: „SLIBUJI!“ 

 

Pan Miloslav ANTL 

Pan Ing. Libor BLAŤÁK 

Pan Zdeněk FILIP 

Paní MUDr. Pavla HLUŠÍ 

Pan Petr NIESSNER 

Paní Mgr. Lucie PŘIKRYLOVÁ 

Pan Ing. Jaromír SLEHA 

Pan Doc. JUDr. Ondřej SVAČEK, LLM. PhD. 

Paní Mgr. Iveta ŠUTOVÁ 

 

Řídil starosta Ing. Jaroslav Dvořák 

 

2. Projednání zapisovatele, návrhové komise, ověřovatelů zápisu a programu zasedání. 

 

- Zapisovatelka: Bc. Aneta Glogarová 

Hlasování: 9 pro 

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

MUDr. Pavla Hluší 

Hlasování: 9 pro 

 

- Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Iveta Šutová 

Miloslav Antl 

Hlasování: 9 pro 

Další program zasedání: 

3. Volba starosty obce 



4. Volba místostarostů 

5. Volba předsedů výborů 

6. Stanovení odměn místostarostům a předsedům výborů 

7. Zastupování obce v regionu Haná a Mikroregionu Kosířsko 

8. Volba pověřeného zastupitele pro Změnu územního plánu č. 1. a veřejné projednání 

změny ÚP. 

9. Přednesení návrhu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy na rok 2023 

10. Přednesení návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

11. Různé: 

a) Plán inventarizace za rok 2022 

b) Zadání zakázky malého rozsahu – prodloužení Válkova 

c) Směnná smlouva obce – stažena z programu 

d) Navýšení počtu zaměstnanců obce 

e) Pořízení hasičské cisterny 

f) Partnerská smlouva obce – výstavba cyklostezky 

g) Vypsání výběrového řízení na další hydrogeologický vrt HVH2 

h) Žádost o bezúplatný převod pozemku z majetku Olomouckého kraje. 

12. Rozpočtová opatření 

13. Diskuze 

14. Usnesení zastupitelstva obce 

Závěr zasedání 

 

Řídil starosta Ing. Jaroslav Dvořák      Hlasování: 9 pro 

 

3. Volba starostu obce: 

Řídil starosta Ing. Jaroslav Dvořák. 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Dvořák vyzval stranu s druhým nejvyšším počtem hlasů, „Opět za 

jeden provaz“, kteří získali 29,66% hlasů, aby navrhli kandidáta na starostu obce. 

Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD navrhl jako starostu Petra Niessnera. 

 

Hlasování: 5 pro (Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD., Zdeněk Filip, Ing. Jaromír Sleha, 

Mgr. Lucie Přikrylová, Petr Niessner), 4 proti (Mgr. Iveta Šutová, MUDr. Pavla Hluší, Ing. 

Libor Blaťák, Miloslav Antl) 

 

Petr Niessner poděkoval Ing. Jaroslavu Dvořákovi, který mu dále předal řízení schůze. 

 

4. Volba místostarostů. 

Nově zvolený starosta navrhl: 

 

Mgr. Lucii Přikrylovou, jako 1. místostarostku obce pro majetek obce, sport a kulturu. 

 

Hlasování: 5 pro (Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD., Zdeněk Filip, Ing. Jaromír Sleha, 

Mgr. Lucie Přikrylová, Petr Niessner), 4 se zdrželi hlasování (Mgr. Iveta Šutová, MUDr. Pavla 

Hluší, Ing. Libor Blaťák, Miloslav Antl)  

 

Ing. Jaromíra Slehu 2. místostarostou obce pro informatiku. 

 



Hlasování: 5 pro (Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD., Zdeněk Filip, Ing. Jaromír Sleha, 

Mgr. Lucie Přikrylová, Petr Niessner), 4 proti (Mgr. Iveta Šutová, MUDr. Pavla Hluší, Ing. 

Libor Blaťák, Miloslav Antl) 

 

5. Volba předsedů výborů a členů jednotlivých výborů: 

Nově zvolený starosta navrhl: 

 

Miloslava Antla předsedou kontrolního výboru. 

Hlasování: 9 pro 

Ing. Libora Blaťáka předsedou finančního výboru. 

Hlasování: 9 pro 

 

Doc. JUDr. Ondřeje Svačka, LLM. PhD.předsedou výboru pro výstavbu a energetiku. 

Členové: Zdeněk Filip, Ing. Ivo Černý, Ing. Jiří Zatloukal, Ing. Radek Lepař. 

 

Hlasování: 9 pro 

MUDr. Pavlu Hluší předsedkyní výboru pro občanské záležitosti. 

Hlasování: 9 pro 

Mgr. Ivetu Šutovou předsedkyní výboru pro školství a mládež. 

Hlasování: 9 pro 

Ing. Jaromíra Slehu předsedou výboru pro životní prostředí. 

Členové: Libor Kočí, Mgr, Hana Životská. 

          Hlasování: 9 pro 

 

Mgr. Lucii Přikrylovou předsedkyní výboru pro sport, kulturu a práci se spolky. 

Členové: Mgr. Zuzana Šínová, Jiří Osladil, Jan Šulc, Mgr. Kateřina Navrátilová. 

 

          Hlasování: 9 pro 

 

6. Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům. 

Přednesl nově zvolený starosta obce. 

 

Na základě získaného mandátu zastupitele obce Hněvotína, ve volbách 23. – 24. října 2022 

a v souladu s Nařízení vlády č.  318/2017 Sb., z 9. prosince 2019 o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků navrhuji upřesnit výši odměn zastupitelům obce 

Hněvotín s platností od 18. října 2022 takto: 

 

- Místostarostové, Mgr. Lucie Přikrylová a Ing. Jaromír Sleha, každý 16 255 Kč 

- Předsedové výborů Miloslav Antl, Ing. Libor Blaťák, Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. 

PhD, MUDr. Pavla Hluší, Mgr. Iveta Šutová, každý 3 611 Kč 

- Člen zastupitelstva Zdeněk Filip, 1 805 Kč 

Hlasování: 9 pro 

 

7. Zastupování obce v regionu Haná a Mikroregionu Kosířsko. 

Přednesl nově zvolený starosta obce. 

 

Zastupováním obce v regionu Haná a Mikroregionu Kosířsko je pověřen starosta obce 

a místostarostka Mgr. Lucie Přikrylová. 

Hlasování: 9 pro 

 



8. Volba pověřeného zastupitele pro Změnu územního plánu č. 1 a veřejné projednání 

změny ÚP. 

Přednesl nově zvolený starosta obce. 

 

Členem zastupitelstva obce určeného ke spolupráci na pořízení změny č. 1. ÚP Hněvotín dle 

§6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů byl doposud starosta obce. Nyní jím bude nově zvolený 

starosta obce. 

Hlasování: 9 pro 

Informace: 

Veřejná vyhláška o veřejném projednání je vyvěšena na úřední desce a webových stránkách 

obce. Termín veřejného projednání bude 24. 10. v 16.00 hod v sále Kulturního domu Hněvotín.  

 

9. Přednesení návrhu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2023. 

Přednesl nově zvolený předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák na vědomí. 

 

Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace byl 

zpracován vedením školy a obecním úřadem pro rok 2023 s vyrovnanou příjmovou i výdajovou 

stránkou ve výši 3 950 000 Kč. 

 

Návrh rozpočtu k připomínkování pedagogy, rodiči a občany bude vyvěšen na informační 

desce, na webových stránkách školy. 

Výše dotace bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2023. 

 

10. Přednesení návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 

Přednesl nově zvolený předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák na vědomí. 

 

Rozpočet obce pro rok 2023 předpokládáme vyrovnaný. 

 

V příjmové předpokládáme výši 34 350 000 Kč 

Z kapitoly financování zůstává 12 000 000 Kč 

Celkem v příjmové části:  46 350 000 Kč 

Ve výdajové části ve výši  46 350 000 Kč 

 

Návrh rozpočtu k připomínkování zastupiteli, spolky a občany bude vyvěšen na úřední desce, 

na webových stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny. Po vyrovnání 

připomínek bude předložen ke schválení na 2. zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci 

2022. 

 

11. Různé: 

Všechny body přednesl nově zvolený starosta obce 

a) Plán inventarizace za rok 2022. 

 

Viz plán inventarizace. 

Hlasování: 9 pro 

 

b) Zadání zakázky malého rozsahu – prodloužení Válkova. 

 



V soutěži na zakázku malého rozsahu jsme oslovili 5 společností. 3 se ze soutěže 

omluvili. Podána byla jediná nabídka spol. SKANSKA a.s. Nabídnutá cena je 

1 430 375,86 -Kč. 

Navrhl zakázku zadat této společnosti a uzavřít s ní smlouvu o dílo. 

Hlasování: 5 pro (Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD., Zdeněk Filip, Ing. Jaromír 

Sleha, Mgr. Lucie Přikrylová, Petr Niessner), 4 se zdrželi hlasování (Mgr. Iveta Šutová, 

MUDr. Pavla Hluší, Ing. Libor Blaťák, Miloslav Antl. 

 

c) Směnná smlouva obce. 

 

Vzhledem k tomu, že se včas nepodařilo dokončit geometrický plán, byl bod stažen 

z programu. 

Bod jednání byl informativní. 

 

d) Navýšení počtu zaměstnanců obce. 

 

Pro nárůst úkolů na stávající manuální zaměstnance obce, navrhl přijmout od 

1. 11. 2022 dalšího zaměstnance obce pro údržbu sportovního areálu a opravy 

vodovodního a kanalizačního systému obce. 

Hlasování: 9 pro 

e) Pořízení hasičské cisterny. 

 

V souladu s dřívějšími usneseními zastupitelstva obce byl vysoutěžen nákup 

repasovaného zásahového, cisternového vozidla pro zásahovou jednotku SDH 

Hněvotín. Byla uzavřena kupní smlouva. Po převedení z evidence Slovenské republiky 

a dodání, bude vysoutěžená cena uhrazena. 

 Bod jednání byl informativní. 

 

f) Partnerská smlouva obce – výstavba cyklostezky. 

 

Vzhledem ke společné výstavbě cyklostezky Hněvotín – Lutín, společném financování 

a žádosti obce Hněvotín o dotace a splnění dotačních podmínek navrhl uzavřít Smlouvu 

o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka 

Hněvotín – Lutín“. 

Smlouva je nezbytná pro podání žádosti o dotaci z IROP  nebo SFDI. 

 

Hlasování: 9 pro 

 

g) Vypsání výběrového řízení na další hydrogeologický vrt HVH2. 

 

Vzhledem k podmínkám čerpání dotací ze SFŽP musí obec vysoutěžit společnost, která 

hydrogeologické práce provede, smlouvu předložit fondu a vyvěsit ji na profilu zadavatele. 

Požadované doklady fondem musí obec předložit do 28. 2. 2023 a dílo realizovat se závěrečnou 

zprávou a kolaudací nejpozději do 31. 12. 2023. 

Hlasování: 9 pro 

 

h) Žádost o bezúplatný převod pozemku z majetku Olomouckého kraje. 

 



Na základě požadavku SFDI a po jednání s Odborem majetku Olomouckého kraje, navrhl 

požádat Olomoucký kraj o bezúplatný převod pozemku pod částí zhotoveného chodníku od ZD 

po Mrazírny SAFI, dle geodetického zaměření a uzavřít darovací smlouvu. 

 

Hlasování: 9 pro 

12. Rozpočtová opatření. 

Přednesl nově zvolený předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák na vědomí. 

 

Přijatá rozpočtová opatření byla schválena v pravomoci starosty obce. 

Rozpočtové opatření č. 17/2022 

Rozpočtové opatření č. 18/2022 

Rozpočtové opatření č. 19/2022 

 

13. Diskuse. 

Zastupitel na základě mnoha dotazů občanů vysvětluje, proč odmítl post místostarosty. Do 

vedení se prý dostali lidé, kterým nevěří. 

 

Dotaz – O převod kolika m2 chodníku k ZD se bude žádat a do kdy je závěrečné vyhodnocení? 

 

Odpověď – Cca 154 m2 a datum se neví. 

 

Dotaz – Jaký je termín realizace akce „Cyklostezka Hněvotín – Lutín“? 

 

Odpověď – Tento týden se bude pracovat na podání žádosti. Pokud nedostaneme dotaci od 

IROP, podá se žádost o dotaci na SFDI. 

 

Dotaz – Jak to pokračuje s cyklostezkou Hněvotín – Topolany? 

 

Odpověď – Probíhá jednání, ale zatím nic není podepsáno. Vypadá to, že je to zatím běh na 

dlouhou trať, jednání stále probíhají a budou probíhat. 

 

Odpověď – Budeme jednat s lidmi o výkup pozemků a poté s magistrátem města Olomouce. 

Chtěli bychom, aby byla cyklostezka co nejdříve. 

 

Dotaz – S cyklostezkou Hněvotín – Topolany to vypadá 50 na 50 nebo do toho někdo hodil 

vidle? 

 

Odpověď – Nikdo do toho vidle nehodil, zatím je to v řešení. Zatím máme od lidí pouze ústní 

přísliby. 

 

Dotaz – V průběhu zasedání zaslechl, že 154 m2 chodníku k ZD leží na cizím pozemku. Zajímá 

ho, jak mohla proběhnout kolaudace? Nezdá se mu, jak mohla obec stavět chodník na cizím 

pozemku. Dále v průběhu zasedání zaslechl, že bychom měli vracet 4,1 milionu z dotace při 

nedodržení podmínek, proč bychom je měli vracet? Dále podotkl, že se zdržel hlasování v bodě 

11. b), protože se neúčastnil otevírání obálek s nabídkami. 

 

Odpověď – Prý ho zaráží, že Miloslav Antl a Libor Blaťák měli na starost výstavbu, a že pan 

Blaťák věděl, kde a jak se staví (chodník na Válkově). Jak bude mít čas, předloží panu 

Blaťákovi zaměření chodníku. Dále podotkl, že u otevírání obálek byl i s Miloslavem Antlem 

a že přišla pouze jedna nabídka. 



 

Dotaz – Stavělo se dle geodetického plánu, jak tedy měl vědět, že je to špatně? Ohradil se, že 

asi nenajdou společnou řeč. Prý nebyl u otevírání obálek, a zda je na tom něco 

nepochopitelného? Pouze se zdržel hlasování. 

 

Odpověď – Nechce prý dělat divadlo, proto vysvětlil, jak probíhalo otevírání obálek a že byla 

podána pouze jedna nabídka. 

 

Odpověď – podotkl, že cítí napětí, jako všichni přítomní. Právo hospodařit má správa silnic. 

Příkop obci bezúplatně převedl Olomoucký kraj a muselo být požádáno o bezúplatný převod 

silnice. Na Válkově bydlí lidé, a pokud zastupitelstvo odsune stavbu, mají lidem vysvětlit sami, 

že budou chodit v blátě. 

 

Rozvinula se debata. 

 

Dotaz – Ptal se, proč nebyla partnerská smlouva uzavřena a podána žádost o dotaci už dávno? 

(Prý prodával obci pozemek už před 2 lety). 

 

Odpověď – Záleží, kde obec o dotaci požádá (SFDI nebo IROP). Naše zaslaná žádost je 

podmíněna tím, že bude uzavřena partnerská smlouva. 

 

Odpověď – Kdyby obec požádala SFDI o dotaci, obec Hněvotín i Lutín by každá doplatila 

polovinu. My ale žádáme IROP, který vyžaduje pouze jednoho partnera, a tím je Hněvotín. 

Platit bude vše Hněvotín, a proto je potřebná partnerská smlouva s Lutínem, aby nám polovinu 

zaplatili. 

 

Odpověď – Výkup pozemků trvá a ne každý spolupracuje. Miloslav Antl to potvrdí, že už na 

úřadě spolu nějakou dobu spolupracují. 

 

Dotaz – Jak to vypadá s cestou u potoka? Hnulo se to někam? (Má na mysli cestu u pana Frgala). 

 

Odpověď – Prý je to zapeklitá situace. Dotazy pana Frgala úřad v Olomouci prozatím 

odpověděl a prý je to s ním složité. 

 

Odpověď – Cestu vyřizujeme už 4,5 roku a pořád narážíme na připomínky pana Frgala. Dále 

vysvětluje, jak jednání probíhalo a probíhá. 

Diskuse byla ukončena. 

 

14. Usnesení zastupitelstva obce. 

Řídila návrhová komise. 

 

Návrhová komise průběžně sledovala a upravovala projednávané otázky a návrh usnesení. 

 

Hlasování: 9 pro 

Závěr zasedání. 

Nově zvolený starosta obce se se všemi rozloučil a poděkoval přítomným. 

 

V Hněvotíně 19. 10. 2022 

 

 


