
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 12.2.2019 

                                                              UZ 3- 12-2-2019 

 

 

E/   Ukládá: 

 

1.  Uzavřít smlouvy a dodatky v bodě B tohoto usnesení. 

Plní:  starosta                                                                                                  únor a březen 2019 

 

Smlouvy uzavřené : 

 

Smlouvu obce se společností  ČEZ Distribuce, a.s., sídlem  Děčín IV- Podmokly,                 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035  o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-

8015831/1 na pozemku obce p.č. 385/1 a souhlas se stavbou. 

 

 Smlouvu obce se Státním pozemkovým úřadem ČR, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - 

Žižkov o právu provést stavbu na pozemku státu.  

 

Dohodu obce s Ing. Liborem Blaťákem o provedení práce dle Zákona č.365/2011 Sb., na 

úvazek do 300 hod. ročně. 

 

Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 393/42, 128 00 Praha 2 a obcí Hněvotín č. 

UZSVM/OOL/7132/2018-OOLM na zřízení služebnosti zřízení provozování sítě technického 

vybavení na pozemcích  p.č. 221/2 a 233/2 v k.ú. Hněvotín. 

  

Dodatek č.1.ke SMLOUVĚ uzavřené dne 13. 6. 2018 s proj. kanceláří Ing. Malínek                   na 

zhotovení  dokumentace stavby: Přístavba Tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín a 

inženýrskou činnost s tím související. 

 

Žádost obce o poskytnutí dotace v roce 2019 z MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 

– Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na  akci:  Rekonstrukce střechy kulturního domu 

Hněvotín. – realizace zrušena, dle nastavených časových termínu dotace není možné připravit 

všechny potřebné dokumenty k žádosti 

 

 Bod 1. splněno                  

 

2.  Zveřejnit OZV č. 1/2019 na úřední desce obce s vyhlášením účinnosti. Informovat MV ČR 

o zrušení OZV č. 1/2009 a vydání nové OZV č. 1/2019. 

                    

Plní: kontrolní výbor                                                                                                   únor  2019 

 

Bod 2 zveřejněno a splněno 

 

3. Projednat s majiteli pozemků, které zamýšlí obec odkoupit či směnit podmínky a připravit 

návrhy Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a směnných, případně návrhy kupních a 

směnných smluv. 

                    



Plní: starosta a místostarostové                                                                     únor – duben 2019 

 

Bod. 3.Zahájeno plnění a trvá 
 

4. Organizačně zajistit výměnu všech vodoměrů v obci a jejich nahrazení dálkově 

odečitatelnými.       

            

Plní: starosta, místostarosta Miloslav Antl a obecní úřad                 březen 2019-červenec 2020 

 

Bod. 4.Zahájeno plnění a trvá 

 

            

5.  Zhodnotit náklady obce na vodné a stočné, projednat případné navýšení s ARKO BRNO a 

připravit návrh pro jednání zastupitelstva obce. 

            

Plní: starosta, předseda finančního výboru a obec                                     březen – červen 2019 

 

Bod. 5.Splněno,bude předneseno v bodě 7 

 

            

 6.  Po projednání a upřesnění změn s majiteli pozemků, vyvěsit projednané záměry na úřední 

desce obce. 

 

Plní starosta                                                                                                     únor – duben 2019 

 

Bod. 6 Zahájeno plnění a trvá 

 
 
 

 

 

 

V Hněvotíně dne 8.4.2019                                                            Ing. Ivo Černý,předseda KV 

 


