
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce                   

konaného dne 12.04.2016 

 Usnesení z 12.04.2016 

- bod D/1. Uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám uvedené v bodě B usnesení: 
- B/11. Splněno – smlouva obce o dílo na zakázku malého rozsahu „Oprava povrchu 

komunikace p.č.213/14 a zhotovení živičné plochy pro víceúčelové hřiště – 

Hněvotín“ se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za 

543.191,44 Kč, včetně DPH 

- B/12. Splněno dne 5.5.2016 – darovací smlouva obce s Olomouckým krajem a 

návrhy na vklad do katastru nemovitostí Olomouckého kraje, Katastrální 

pracoviště Olomouc na pozemky dotčené při rekonstrukci komunikace II/570 a 

Revitalizaci centrální části obce. 

- B/13. Splněno dne 13.4.2016 – smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, č.IV-12-8011549/SoVB VB 1 o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na 

pozemku obce p.č.993/34.  

- B/14. Splněno dne 9.3.2016 – smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, č.IP-12-8016804/VB/2 o zřízení věcného 

břemene služebnosti, na pozemku obce p.č.1167 (Závodný). 

- B/15. Splněno – smlouva obce se společností Technologický park a.s., Dlouhá 

562/22, 772 35 Olomouc o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

na pozemku obce p.č.345/48, 1167, 1217/4. 

- B/16. Splněno – změna subjektu nájemní smlouvy na pronájem lékařské ordinace 

lékaře pro dospělé v Hněvotíně č.47 na právnickou osobu Jiří Novák – praktické 

lékařství s.r.o. 

 

- bod D2. Splněno v dubnu 2016 – Informovat vedení ZD Hněvotín o nesouhlasu 

obce s průjezdem zemědělské techniky po upravené ploše FIT STEZKY 

(opakovaná žádost). 

 

- bod D3. Splněno v dubnu 2016 – Podání žádosti o dotaci na opravu hasičské 

zbrojnice pro rok 2017. 

 

- bod D4. Splněno v dubnu 2016 – Projednání podmínek odkupu nemovitosti č.p.88 

a možnosti znaleckého odhadu ceny nemovitosti pro další rozhodování 

zastupitelstva. 

 

 

V Hněvotíně dne 20. dubna 2016 

 

 Novák Jozef Ing., předseda kontrolního výboru 


