
Zpráva kontrolního výboru k plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 11.6.2019 

                                                              UZ 5- 11-6-2019 

 

Z UZ 3 jednání ze dne 12.2.2019 

E/ Ukládá 

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 
 

Plněno průběžně a trvá u pozemku parc.č. 993/48 (Skácel), parc.č. 626/16 a parc.č.  641/1 

 

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 

 
Plněno průběžně a trvá  ? 

 

Z UZ 5 jednání  ze dne 11.6.2019 
 

D/  Ukládá: 

 

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

    Plní:  starosta                                                                                      červen – červenec 2019 

 

Podepsáno a splněno : 

 

30. Kupní smlouvu obce se společností MINAM servis a.s., IČ 292 16 672, sídlem Olomoucká 

2777/208, 796 07 Držovice na koupi MULTICAR.  

                 

31. Dodatek č. 6. ke smlouvě s Českou poštou, s.p. o nájmu nebytových prostor uzavřené s obcí 

dne  5. 8. 1999. 

       

32. Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. SVHO- 2007-600-000690 o dodávce pitné vody a odvádění 

odpadních vod se společností  ARKO TECHNOLOGY a.s. 

             

33. Smlouvu obce se Zeměměřičským ústavem, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 o užívání 

digitálního produktu „ Ortofoto České republiky“. 

 

34. Smlouvu obce o dílo s GEPRO spol.. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 o poskytování 

technické podpory dodaného programového vybavení MISYS.     

 

 

35. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

Hněvotín, p.č. 252 – připojení k NN   

 

36. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na 

zřízení distribuční soustavy - podzemního kabelového vedení NN v délce 1193 m a 8 



přípojkových skříní na pozemcích obce parc. č. 1196, 1136, 213/36, 1066/2, 942/11, 1032/4, 

940, 1068, 1032/5, 1137, 1032/7, 204, 938/6, 938/2, 1069 v k.ú. Hněvotín. 

 

37. Přílohu č. 3 ke smlouvě obce o ekonomickém poradenství se spol. KORAC  spol. s r.o. 

Mánesova 12, 796 01 Prostějov, kde se upravuje bod V.   

 

38. Smlouvu obce o poskytnutí dotace ProVás  Hněvotín z.s. ve výši 39 200,-Kč na zajištění 

pobytového tábora 10. -17. 8. 2019 v areálu UP na přehradě Pastviny. 

 

39. Darovací smlouvu obce se Spolkem za práva zvířat“ Zastavme utrpení“, V polích před 

mlýnem č. 43, 784 01 Žerotín na příspěvek na zajištění péče o psy.  

                

 

 

2.  Oznámit spol. BAPA Hněvotín zamítavé stanovisko k požadovanému odpočtu pitné vody 

     vyvážené v potravinách.  

     Plní:  starosta                                                                                                         červen  2019 

Splněno 

 

3. Seznámit vedení společnosti WANZL spol. s r.o. Hněvotín se stanoviskem zastupitelstva 

    ke stanovení výše poplatku za splaškové vody překračující kanalizační řád.  

    Plní:  starosta  

       

Splněno 

                                                                                                  červen  2019 

 

4. Seznámit společnost GRM Systems s.r.o., Slatinky 158 se zamítavým stanoviskem obce pro 

     Nedořešenou trasu cyklotrasy  

    Plní:  starosta                                                                                                       červen  2019 

           

Splněno 

 

5. Výběr dotačního managementu komisí pro zadávání veřejných zakázek a podpis smlouvy s   

    Vybraným managementem starostou obce, pokud bude vyjednaná částka do 200 000,--Kč.  

    O výběru a podání žádosti bude předseda komise pro zadávání veřejných zakázek informovat  

    Zastupitelstvo na nejbližším jednání.  

    Plní:  komise                                                                                                               průběžně 

 

Vybrán…………               splněno 

 

6. Vyhlásit soutěž na zakázku malého rozsahu „ Oprava střechy KD“.  Vybrat nejvýhodnějšího  

    dodavatele a navrhnout starostovi obce uzavření smlouvy o dílo. Zastupitele informovat na 

    následujícím zastupitelstvu.. 

    Plní komise pro zadávání veřejných zakázek                                          červen, červenec 2019 

Info na dnešním jednání 

 

7.  Uzavřít smlouvu o dílo na akci oprava střechy KD. 

     Plní:   starosta                                                                                                   červenec 2019 

 

Splněno 

 

 

 

 

 
V Hněvotíně dne 6.8.2019                                                            Ing. Ivo Černý,předseda KV 


