Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce
dne 09.02.2016


Usnesení z 09.02.2016
- bod D/1. Uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám uvedené v bodě B usnesení:
- B/18. Splněno – veřejnoprávní smlouva obce se statutárním městem Olomouc o
přenesení působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
- B/19. Splněno – smlouva se společností Kontejnery Müller s.r.o., Hněvotín 545, IČ
27813517 na pronájem plochy a umístění kontejnerů obce na velkoobjemový odpad
a odvoz tohoto odpadu k dalšímu zpracování.
- B/20. Splněno – příkazní smlouva obce s BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, 779 00
Olomouc na zpracování 5 monitorovacích zpráv na akci Revitalizace centrální části
obce Hněvotín.
- B/21. Splněno – příkazní smlouva obce se společností Energy Benefit Centre a.s.,
Křenová 438/3, 162 00 Praha 6, na zpracování žádosti o navýšení dotace a dalších
požadovaných dokumentů k akci Snížení energetické náročnosti objektu základní
školy v obci Hněvotín.
- B/22. Splněno únor 2016 – smlouva obce o zániku předkupního práva jako práva
věcného s majitelkou pozemku p.č.599/3 a p.č.491st., paní MUDr. Naděždou
Spurnou, bytem Hněvotín č.360
- B/23. Splněno únor 2016 – smlouva obce o zániku předkupního práva jako práva
věcného s majitelkou pozemku p.č.598/5 a p.č.492, paní Danou Spurnou, bytem
Hněvotín č.360.
- B/24. Splněno únor 2016 – směnná smlouva obce s Ing.Miroslavem Krčkem na
směnu 78 m2 pozemku obce odděleného z původní parcely obce p.č.1025, orná půda
o celkové výměře 993 m2, za 78 m2 sousedních pozemků p.č.1024/1 a 1024/2, orná
půda majitele Ing.Miroslava Krčka, Blatec 158, 783 75 Blatec.
- B/25. Splněno – kupní smlouva obce na prodej obce p.č.213/63, osttní plocha o
výměře 116 m2 manželům Milanu Šperlíkovi, Skalice u České Lípy 510, PSČ 471 17
a Mgr. Petře Šperlíkové, Mošnrova 1316/18, 779 00 Olomouc.
- B/26. Splněno – veřejnoprávní smlouva obce se Sociálními službami pro seniory
Olomouc, příspěvkovou organizaci o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč v roce
2016 na zabezpečení služeb pro občany obce.
- B/30. Splněno – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
a práva provést stavbu mezi obcí a spol. GEMO Development, spol. s r.o., Dlouhá
562/22, 772 35 Olomouc – položení potrubí pro regulované odvádění dešťových vod
z retenčních nádrží do Hněvotínského potoka, v pozemcích obce p.č.345/48 a 1167
v k.ú.Hněvotín.
-

bod D2. Splněno v únoru 2016 – Informovat vedení ZD Hněvotín o nesouhlasu
obce s průjezdem zemědělské techniky po upravené ploše FIT STEZKY a
možnostech příjezdu na sousedící pozemky.

-

bod D3. Splněno v březnu 2016 – Projednat s Farním úřadem Hněvotín potřebné
dokumenty pro žádost a dle rozsahu finančního zapojení Farního úřadu zvážit
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ohradní zdi hřbitova v Hněvotíně.

-

bod D4. Splněno 26. února 2016 – Připravit podklady a podat žádost o dotaci
z dotačního fondu MV ČR na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

-

bod D5. Termín do srpna 2016 – Připravit podklady a podat žádost o dotaci ze
strukturálních fondů EU na stavbu výtahu v ZŠ Hněvotín.

-

bod D6. Termín prosinec 2016 – Připravit podklady a podat žádost o dotaci ze
strukturálních fondů EU na vybrané stavby sportovního areálu.

-

bod D7. Splněno – Projednat reflexní označení rozcestí u Obalovny.

V Hněvotíně dne 5. dubna 2016

Novák Jozef Ing., předseda kontrolního výboru

