
   OBEC  HNĚVOTÍN 
 
 

Usnesení 
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotína, 

konaného dne 26. června 2008 
 
 

Zastupitelstvo obce 
 
A/ bere na vědomí: 
 
                 -  zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od 10.zasedání    
                    zastupitelstva; 
             -  informaci kontrolního výboru; 
                 -  informaci předsedy  komise p. M. Antla na výběr dodavatele zak. malého  
                     rozsahu na stavbu inženýrských sítí K potoku; 
                 -   informaci předsedy výboru p. M. Antla o výstavbě obce v nejbližším 
                      období; 
                 -  výsledky veřejného projednání Závěrů studie o vlivu těžby písku v lokalitě  
                     Lutín-Luběnicena životní prostředí ; 
                 -  námitku proti nepřepsání projednávaného bodu č.6 na 10. zasedání  
                    do usnesení zastupitelstva obce; 
                 -  připomínky členů zastupitelstva a občanů obce k projednávaným otázkám; 
                 -  vybírání úplaty ZŚ a MŠ Hněvotín ve školním roce 2008/2009 
                             . ve výši 50,- Kč za školní družinu 
                             . ve výši 50,- Kč za navštěvování zájmových kroužků    
                             . ve výši 100,-Kč/ hod  za pronájem tělocvičny. 
        
B/  revokuje: 

      usnesení zastupitelstva obce č. 8 z 11. 12. 2007 v bodě C/8 jako neplatné 
pro nesplnění podmínky zveřejnění záměru dle Zák. č. 128/2000 Sb, § 39. 

 
C/ zamítá:  
                    žádost p. Vladimíra Čuku k zřízení věcného břemene na parcele obce, tvořící  

      nádvoří ZŠ Hněvotín, budova č. 250. 
                 
 
D/ schvaluje: 

1. Doplnění  Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce v bodě G takto: 
30)   Obecně závaznou vyhlášku  č. 1/2008, kterou se ruší  Obecně závazná vyhláška 
obce Hněvotín č. 1/2007, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. 
 
 



2. Smlouvy obce Hněvotín se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4,    
      Teplická  874/8,   IČ 27232425 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  
       břemene č. IV-12- 8000957/001 na  pozemku  p.č. 456/1  

                  a  č. IV-12- 8002226/001 na  pozemku  p.č. 213/23  v k.ú. Hněvotín. 
 

3. Smlouvu obce se Společností ARKO-TECHNOLOGY, a.s. Brno na dodávku pitné  vody 
z vodárny Skály za navrženou cenu 23,50 Kč/m3 a odvádění odpadních 

             vod  za cenu 19,00 Kč/m3. 
 

4. Smlouvu obce se Společností SMP Net, s.r.o. Ostrava o pronájmu plynovodu 
v ulicích Za školou a Spojovací 
 

5. Závěrečné vyhodnocení akce „ Splašková kanalizace obce Hněvotín,  
      Hněvotín,  okres Olomouc, Olomoucký kraj“ a její předložení SFŽP ČR. 
 
6. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 993/49 orná půda o výměře 128 m2 

z majetku státu ( PF ČR) do majetku obce. 
 

7. Žádosti o úplatný převod ( odkoupení ) pozemků z majetku státu ( PF ČR)  
                                             p.č. 98/1, zahrada,  o výměře 1683 m2     
                                             p.č. 98/2, zahrada, o výměře  532 m2        
                                             p.č. 1012/1, orná půda o vým. 2127 m2  
                                             p.č.  57, zahrada o výměře 173 m2       
                                             p.č. 546/1, zahrada, o výměře  5 317 m2   
            za max. cenu dle vyhlášky 540/2002 Sb, uvedenou na LV 10002. 
 

8. Prodej pozemků obce  
                                             p.č. 993/35, orná půda o výměře 9 261 m2 
                                             p.č. 993/42 , orná půda o výměře 14 940 m2        
                                           a p.č. 993/47, orná půda o výměře  548 m2   
           Pozemky budou prodány zájemcům po deparcelizaci na jednotlivé stavební   
           pozemky 
 

9. Zařazení obce Hněvotín do Místní akční skupiny regionu Haná. 
 

10. Udělení výjimky ZŠ a MŠ Hněvotín pro školní rok 2008/2009. 
 

11. Organizaci školního roku 2008/2009. 
 

12. Se vzdáním se předkupního práva na zpětný odprodej  st. parcely č. 602/3.  
 

13. Zvýšení poplatku  za dodávku pitné vody od 1. 7. 2008 na 20,- Kč/m3  
                                          a odvádění splaškových vod na 22,- Kč/m3 
 
 
 
 

14. Prominutí nedobytných pohledávek za odpady na občanech obce, kteří  



žijí trvale v cizině a odpady na území ČR neprodukují v celkové výši 5020,-Kč. 
Viz. příloha č.1 
 

15. Odpis nedoplatku nájemného pro nedobytnost ve výši 8 335,- Kč. 
Viz. příloha č. 2 
 

16. Zřizovací listinu jednotky SDH Hněvotín 
   

17. Posunutí termínu řešení usnesení č. 10 z 13. května 2008 v bodě  H/5  
       na květen-prosinec 2008. 
 
18. Smlouvu o dílo s Ing. arch. Vychodilovou na zpracování studie Za hřištěm 

s propočty kapacit sítí.  
 

19. Schválit studii lokality Za hřištěm zpracovanou Ing. arch. Vychodilovou   
 
 
 

E/   Pověřuje: 
 

      místostarostu obce p. Ing. Tomáše Dostála  (nebo starostu obce) zastupováním obce  
      Hněvotín v MAS regionu Haná. 

 
G/   Ukládá: 
 

1. Zveřejnit OZV č.1/2008 na ÚD a webových stránkách obce. 
     

              Plní:  starosta                            Termín: do 10 dnů od přijetí usnesení 

2. Seznámit ZD Hněvotín s usnesením zastupitelstva obce o neplatnosti nájemní   
              smlouvy z 3.12.2007. 
 

Plní: starosta                              Termín: do 30. 6. 2008 

3. Provést inventarizaci pozemků v užívání ZD a jiných uživatelů. 
 
           Plní:Výbor pro živ.prostředí a zeměděl.   Termín: do 31.7.2008 
                                                                                       

4. Organizovat realizaci záměrů obce v zóně Za hřištěm, dokončení studie, zaměření  
      a deparcelizaci pozemků, zahájení projektových prací,  ÚŘ a SŘ. 
 
      Plní: Výbor pro rozvoj bydlení a dopravy a starosta  
               Termín červenec- prosinec  2008 
 
 
 
 

5. Provést výběr zájemců dle možností obce a požadovaných nároků žadatelů, s dodržením    



       hlediska efektivního využití plochy k zastavění. 
Ve spolupráci a advokátní kanceláří Spurný připravit kupní smlouvy a zahájit  
 prodej stavebních  parcel v zóně Za hřištěm. 

 
Plní: Př. fin. výboru, výbor pro rozvoj bydlení a dopravy, starosta 
Termín:  červenec – prosinec 2008 

 
 
 
     Návrhová komise: Ing. Tomáš Dostál 
 
    
     Starosta :   Ing. Jaroslav Dvořák  


