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Usnesení 

z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotín, 
konaného dne 10. 12. 2009 

 
Zastupitelstvo obce 
 
A/ bere na vědomí: 
 
- zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od 19. zasedání zastupitelstva; 
- informaci předsedkyně kontrolního výboru k plnění usnesení 
- informaci předsedy výboru pro rozvoj bydlení a dopravy k navrhovaným Investičním akcím 
v roce 2010;                     
-  Informaci starosty o probíhající soudní kauze obce s odvolaným ředitelem ZŠ a MŠ 
Hněvotín; 
- informaci o nabídkách firem k úspornosti VO a bezdrátovém rozhlasu obce; 
-  připomínky členů zastupitelstva a občanů obce k projednávaným otázkám; 
        
 
B/   schvaluje: 
     
1. Rozpočtové opatření č. 7/2009. 
 
2. Pronájem  části  pozemku obce p.č. 993/ 128 v k.ú. Hněvotín o výměře 1000 m2       

společnosti  Stavebniny U Komína Olomouc na dobu dvou let na zřízení plochy pro           
prodej   stavebních hmot za nájemné 1500,-Kč/měs.; 

 
3. Prodej  části pozemku obce p.č. 1025  v k.ú. Hněvotín o výměře 14 m2  společnosti ČEZ  

Distribuce a.s. na zbudování transformační stanice za cenu  500,-Kč/m2; 
 
4. Prodej části pozemku obce p.č. 977/2  v k.ú. Hněvotín o výměře 8 m2  společnosti             

ČEZ Distribuce a.s. na zbudování transformační stanice za cenu  500,-Kč/m2.; 
 
5. Prodej pozemku obce  p.č. 328/5 v k.ú. Hněvotín,  orná půda o výměře 152 m2 za cenu  

500 Kč/m2 
 

6. Prodej pozemku p.č. 361/1 v k.ú. Hněvotín, orná půda o výměře 1 969 m2 (cena bude 
projednána zastupitelstvem obce po uzavření nabídek); 

  
7. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s. Děčín o uzavření budoucí smlouvy kupní o             

prodeji nemovitosti – části pozemku obce p.č. 1025 o výměře 14 m2, za cenu 500,-            
Kč/m2. Pozemek je v majetku obce, zaevidovaný  na LV 10001 u Katastrálního             
úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště  Olomouc.  

 
8. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s. Děčín o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji 

nemovitosti – části pozemku obce p.č. 977/2  o výměře 8 m2,  za cenu 500,-Kč/m2.            
Pozemek je v majetku obce, zaevidovaný  na LV 10001 u Katastrálního úřadu 
Olomouckého kraje, Katastrální pracoviště  Olomouc.       
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9. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s Děčín č. IV-12-8004092/SOBS - 004 o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  na podzemní vedení  NN na pozemcích  p.č. 
1047 a 1035/3.Pozemky jsou v majetku obce, zaevidované  na LV 10001 u Katastrálního            
úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště Olomouc.  

 
10. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s Děčín č. IV-12-8004335 – VB-1 o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene  na podzemní vedení  NN na pozemcích  p.č. 444/40.      
Pozemek je v majetku obce, zaevidovaný  na LV 10001 u Katastrálního úřadu 
Olomouckého kraje, katastrální pracoviště Olomouc.  

 
11. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s Děčín č. IV-12-8002136/3 o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene  na podzemní vedení  VN a NN na pozemcích  p.č. 
1052, 977/2 a 213/4.Pozemky jsou v majetku obce, zaevidované na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště  Olomouc.  

 
12. Smlouvu obce s ČEZ Distribuce a.s Děčín č. IV-12-8001157/001 o  zřízení věcného 

břemene  na kabel vedení  NN na pozemku  p.č. 1052 v k.ú. Hněvotín.Pozemky jsou 
v majetku obce, zaevidované  na LV 10001 u Katastrálního úřadu olomouckého kraje, 
katastrální pracoviště  Olomouc.  

 
13. Smlouvu obce s manželi Dvořákovými o zřízení věcného břemene na prodloužení 

plynovodu na pozemku obce p.č 1035/3. Pozemek je v majetku obce, zaevidovaný  na LV 
10001 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště  Olomouc.  

          
14. Smlouvu obce s majitelem pozemku p.č.385/3, v k.ú.Hněvotín o zřízení věcného břemene 

na položení  inženýrských sítí obce na této parcele.                                  
                
15. Smlouvu obce o pronájmu části pozemku obce p.č. 993/128 v k.ú. Hněvotín o rozloze 

1000 m2  pro uskladnění a prodej  stavebních hmot se společností  Stavebniny u komína 
s.r.o. Olomouc.  

 
16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí Smlouvy kupní ze dne 22. 12. 2008 s p. 

Zdeňkem Knauzem, Arbesova 189/28, Olomouc-Slavonín na pozemek p.č. 993/26, orná 
půda  o výměře 1560 m2. 

 
17. Kupní  smlouvu obce s p. Zdeňkem Knausem, Arbesova 189/28, Olomouc-Slavonín  

uzavřená na základě již schválené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek  p.č. 
993/26, orná půda  o výměře 1560 m2. 
 

18. Darovací smlouvu obce na převedení nově pořízeného majetku v hodnotě 942 553,- Kč  
Základní škole a Mateřské škole Hněvotín, příspěvkové organizaci; 

 
19. Dodatek smlouvy se společností Stavebniny u Komína Olomouc s prodloužením realizace   

Stavby, úpravy platebních podmínek a provedené vícepráce. 
              
20. Ukončení smlouvy obce s Technickými službami města Olomouce a.s. ze dne  15. 4. 2002            
      na odvoz a likvidaci komunálního odpadu a následné zneškodnění  nebezpečných a  
      velkoobjemových odpadů. 
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21. Uzavření smlouvy obce se Společností Van Gansewinkel, a.s, pobočka pro střední        
Moravu, K Mrazírnám 11, 779 11 Olomouc.o poskytnutí služeb při nakládání                
s odpady. 
 
22. Smlouvu obce s p. Romanem Koutkem, Nedbalova 20, 772 00 Olomouc-Topolany                
na odhrnování, případně odvoz sněhu z místních komunikací v zimním období.  
 
23.  Úpravu cen vodného a stočného od 1.1. 2010 takto:  vodné 23,-Kč/m3; stočné  27,-Kč/m3. 
               
24. Navrhovanou cenu vodného a stočného navrženou společností ARKO na rok 2010: 
      vodné  21,- Kč/m3 a stočné 20,30 Kč/m3. 
 
25. Nájemné v obecních bytech pro rok 2010  ve výši  23,82-Kč/m2. Zvýšení nájemného se 

netýká bytů v DPS.  
           
26. Obecně závaznou vyhlášku obce Hněvotín č. 1/2009 o místním poplatku z ubytovací  
kapacity                                                   
            
27.  Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2010. 
 
28.  Rozpočet Obce Hněvotín na rok 2010. 
 
29. Doplnění změny ÚP č. 3 o část  parcely p.č. 1006/1, ost. plocha o výměře 735 m2 

s určením pro výstavbu RD. 
 
30. Žádosti obce Hněvotín o dotace v roce 2010;  
      a)z ROP Střední Morava n revitalizaci ulic Válkov a Malý Válkov,popř. přístavbu šaten,  
         sprch a výtahu k budově ZŠ Hněvotín        
      b) z POV 2010 na  rekonstrukci chodníku v části Velký Klupoř. 
      c) z  LEADERU 2010 na opravu čelní části Víceúčelového centra obce Hněvotín (balkon,   
         omítky, schodiště)   
      d) ze SFŽP ČR na zateplení budovy Základní školy Hněvotín. 
      e) z prostředků Ol. Kraje na dopravně inženýrské opatřen vedoucí k zvýšení bezpečnosti  
          na pozemních komunikacích, (radar,přechod) 
       f) z prostředků Ministerstva kultury na automatizovaný knihovnický systém.Cena  
          28 000,- Kč lze získa 70% dotace). 

i) POV (Region Haná) na dětské hřiště vedle budovy MŠ č. 101 
 

30. Ukončení smluvního vztahu obce s TS města Olomouce a.s. s výpovědí  k 1.1.2009. 
                            
31. Závěrečnou zprávu a rozpočet  Regionu Haná na rok 2010 
 
32. Výši  příspěvků  obce do Regionu Haná a Mikroregionu  Kosířsko 
       Region Haná 30,-Kč na občana o rok,  Mikroregionu Kosířsko   25,-Kč na občana a rok 
                   
33.Poskytnutí příspěvku obce na vánoční koncert  Římskokatolické farnosti  v Hněvotíně 

ve výši 4 000,-- Kč.                  
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C/ Vzdává  se předkupního práva  
 
1. Na odkoupení pozemků  p.č. 597/1 a 597/3 v k.ú. Hněvotín. 
 

 
D/   Ukládá: 
 
1. Uzavřít schválené smlouvy a dodatky ke smlouvám, v bodě A tohoto usnesení. 

    
Plní: starosta                                                                               prosinec 2009 a leden  2010                        

    
2.  Doplnit  Návrh  obce Hněvotín na pořízení změny územního plánu č. 3, o část pozemku 

p.č. 1006/1, ost. plocha  o výměře 735 m2 v majetku FC Hněvotín. 
  

Plní starosta                                                                                                      prosinec 2009 
  

      
 
 
 
 
V Hněvotíně  10.12.2009 
 
 
 
 
Zapsala: Iveta  Vyroubalová  …v.r.……………………….………………..……. 
 
 
Starosta: Ing.Jaroslav Dvořák  …v.r.……………………………………………. 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Miloslav Antl:    …..v.r.…………………………………….…………………… 
 
 
Mgr. Jana Mrkusová   .…v.r.……………….…………….……………………… 
 
 

 
 
 

                          
 
 
 
 


