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Zápis 
z 18. veřejného  zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, 

 konaného dne 20. srpna 2009  
 

 
1. Zahájení :  starosta přivítal zastupitele a občany obce na 18. zasedání zastupitelstva  
                       obce , zkontroloval  přítomnost zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se; 

 
Přítomni:  Ing. Jaroslav Dvořák, Ing. Tomáš Dostál, Miloslav Antl, MVDr. Vratislav Šulc, Mgr.          
Ivana Filkászová, Ing. Jaromír Sleha, Josef Studený, Mgr. Jana Mrkusová 
 
Neomluven:  Vladimír Jurtík   
 
Zapisovatelka : Iveta Vyroubalová                                                                              hlasování: 8 pro  
 
Návrhová komise :  Ing.  Tomáš Dostál, MVDr. Vratislav Šulc                                 hlasování: 8 pro 

   
Ověřovatelé zápisu: Miloslav Antl, Mgr.Jana Mrkusová                                            hlasování: 8 pro 

 
Programu schůze, doplňující návrhy nebyly.                                                              hlasování:  8 pro  
 
 
 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání a zpráva kontrolního výboru. 
    Přednesla Mgr. Ivana Fillkászová,  
    Úkoly ze 17.zasedání ZO bod E/1 – Smlouvy uzavřeny               
                                                    E/2 – změna ÚP č.3 se bude řešit dnes 
    Zpráva ze zasedání kontrolního výboru - Příloha 
     
3. Zpráva o činnosti OÚ od 17. zasedání zastupitelstva obce.  
    Přednesl starosta Ing. Dvořák  (viz příloha)            
 
4. Pokračování výstavby v obci: přednesl Miloslav Antl 
 
a) Práce na rekonstrukci MŠ-otevření dvou oddělení, dokončení Berušky do konce prázdnin, 
zbývající čásr do konce října 2009 
 
b) Stavební úpravy ZŠ čp.250-přestavba prostorů družiny, sborovny pro 1.stupeň a knihovny 
s rozvody vody a elektroinstalace.  
 
c) Pokračovaní okality Za hřištěm-hotová dešť. a splašk. kanalizace, vodovod, plynovod a 
převážná část přípojek, podkladní vrstvy pod komunikaci. Rozvody NN el.energie bude 
zbudováno ČEZ počátkem r.2010. V roce 2010 obec zbuduje VO a rozhlas. 
 
d) Rekonstrukce Topolanské ulice –vznikly vícepráce na uvedení chodníku po východní 
straně ulice do původního stavu. Navrhuji rozšíření zakázky o vícepráce. 
                                                                                                                            hlasování: 8 pro 
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5.   Připravované akce – přednesl Miloslav Antl 
 
-   oprava napojení vodovodních přípojek a rekonstrukce komunikací části Velký Klupóř. Pro 
nedokončení projektové dokumentace bude teprve v měsíc září zahájeno územní a stavební 
řízení. 
- Oprava čelní části kulturního domu 
- hotové projektové řešení rekonstrukce části Velký a Malý Válkov, zahájíme územní a 
stavební řízení, připravíme podklady pro žádost o dotaci v roce 2010 
-zadání projektového zpracování rekonstrukce komunikací Malý Klupoř. 
 

 
6. Výběr dodavatelů na zakázky malého rozsahu - přednesl Miloslav Antl 
Komise pro zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatelů doporučuje výběr: 
 
- spol. EKOZIS Zábřeh – na opravu havarijního stavu napojení domovních přípojek po 
západní straně Velkého Klupoře. 

                                                                                                                          hlasování:  8 pro 
- spol.Stavebniny u komína Olomouc – zhotovení vnitřních omítek ve zbývající části přízemí 
MŠ 
                                                                                                                            hlasování:  8 pro 
 
    
7.   Projednání smluv obce – přednesl starosta Ing. Dvořák 
 
- se spol.EKOZIS Zábřeh – smlouva o dílo na opravu havarijního stavu napojení domovních 
přípojek po západní straně Velkého Klupóře.  
                                                                                                                            hlasování: 8 pro 

- se spol. Stavebniny u komína Olomouc – smlouva o dílo na zhotovení vnitřních omítek 
v přízemí MŠ. 
                                                                                                                            hlasování: 8 pro 

- se SFŽP ČR o poskytnutí a přijetí dotace na obnovu krajinných struktur v k.ú. Hněvotín 
                                                                                                                            hlasování: 8 pro 

- s vlastníkem pozemku p.č. 979 v k.ú. Hněvotín, zapsaného na LV č. 238 u Katastrálního 
úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště Olomouc, o uložení inženýrských sítí 
v majetku obce a zřízení věcného břemene. 
                                                                                                                            hlasování: 8 pro 

 
8.   Návrh na pořízení změny územního plánu obce – přednesl starosta Ing. Dvořák 
viz příloha 
Ing. Dostál navrhuje, aby všichni žadatelé byly vyzváni dopisem, aby doložili územně 
plánovací studii stavebního, popř. finančního, řešení lokalit, které žádají zařadit do ÚP jako 
pozemky stavební. 
 
       
9.   Různé:  
 
a)  soutěž Vesnice roku – s výsledky seznámil Ing. Dostál, naše obec dostala Ocenění za 
systémový přístup k obnově technické infrastruktury a podporu místního školství  
b) zahájení školního roku – Mgr. Filkászová seznámila s průběhem zahájení školního roku a 
starosta představil nového ředitele ZŠ a MŠ Hněvotín  Mgr. Vladimíra Čuku. 
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c)  nová žádost manž. Lomayových na pronájem či odkoupení pozemku parc.č. 213/15 – 
25m2, podpořená podpisovou akcí – přednesl starosta Ing. Dvořák 
Navrhuje uzavřít smlouvu o pronájmu s účelem a omezením. 
p.Novotník: pokud to neschválíte, může to považovat jako bránění v podnikání,  

 
                                                                                                                   hlasování: 1 pro 

                                                                                                                                    5 proti 
                                                                                                                                    2 se zdrželi 
 
d) žádost spol.GEMO o souhlas obce se zbudováním podru na retenci přívalových srážek 
z lokality technologického parku na ploše 1,8 ha, délce hráze 290m a max. výšce 3,7 m, 
retenční prostor 48 280 m3 -  přednesl starosta Ing. Dvořák 

                                                                                                                     hlasování:  8 pro  
 
e) příspěvek na opravu vjezdu p. Čuky čp. 251, porušeného obcí při budování chodníku,  
formou použité dlažby , cca 12m2 

                                                                                                                      hlasování:  8 pro 
 
f) prodej nepotřebného materiálu MŠ dle záměru schváleného na 17. zasedání ZO-přednesl 
starosta Ing. Dvořák - příloha 
                                                                                                                          hlasování :  8  pro                      
      
g) pronájem remízků MS Blata dle záměru schváleného na 17. zasedání zastupitelstva obce 
                                                                                                                           hlasování:  8  pro 
   
h) Dodatek č.3 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Hněvotín, p.o. k rozšíření předmětu činnosti p.o. 
o školní jídelnu,výdejnu – přednesl starosta Ing. Dvořák 

hlasování:  8 pro                        
 
10.   Diskuse 
p. Krupáš-odkud GEMO vezme materiál na hráz, nebude to jen laciná skládka 
starosta – z retenčních nádrží, které budou muset postupně vybudovat 
Ing. Blaťák – budou probíhat stavební řízení, ke kterým se bude obec vyjadřovat, obec by se 
měla zeptat, co za to 
starosta – budeme s Gemem jednat o pomici s financováním některých investičních akcí 
p. Král– co vjezdy na Topolanské ulici 
starosta – vjezdy i přípojky jsou soukromé, budete muset opravovat sami, můžeme jednat 
individuálně, můžete i opravy sjednat přímo s prováděcí firmou 
p. Čunderle – jak zpomalíte dopravu na Topolanské ulici 
starosta – zúžení, ostrůvky, informační radar, není to jednoduché 
p. Johnová – Ministavebniny pouze kácí, budou taky sázet 
starosta – prověříme 
p. Sohr – zarostlý pozemek za Válkovem 
p. Antl – budeme jednat s majitelem 
Ing.Blaťák – posečení kolem komunikace u obalovny 
starosta – naše cesta, budeme se snažit sjednat nápravu, nemáme dostatek vlastních 
prostředků 
p.Studený – za Válkovem dělají občané nepořádek na polních cestách 
starosta – budeme jednat jak s občany tak i se ZD o udržování polních cest, stále jednáme se 
ZD o pronájmu některých polních cest 
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p.Kaláb – jak dopadlo měření hluku na lutínské ulici 
starosta – to byla soukromá aktivita p. Johnové, bylo naměřeno překročení, těžko vyřešíme 
p.Ponížilová – šlo by zasypat díry po kanalizace na Malém Klupóři 
starosta – zasypání recyklátem není řešení, prosíme o trpělivost, budeme připravovat projekt 
na opravu celé komunikace, ulice úzká, těžké je vyřešit stání, musíme vyřešit vodovodní 
přípojky 
p.Krupáš – proč na Malém Klupóři stání zprava, proč ne vlevo 
starosta – státní bude řešit studie, budeme jednat s obyvateli ulice, budou účastníci řízení 
p.Krupáš Dušan – bude za naší ulicí 16 domků – holobytů? 
Starosta – nevíme o tom, povolena je výstavba  4 dvojdomků 
 
 
 
11.   Usnesení zastupitelstva obce 
 
Usnesení je vypracováno samostatně – obsahuje 2 stránky 

 
 

12.   Závěr – starosta Ing.Jaroslav Dvořák poděkoval za účast a příspěvky do diskuse. 
 
 
 
 
 
V Hněvotíně  20.8.2009 
 
 
Zapsala: Iveta Vyroubalová   ……………………….…………….. 
 
 
Starosta obce: Ing. Jaroslav Dvořák ………………….……………. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Miloslav Antl  ………………………………………………………. 
 
 
Mgr. Jana Mrkusová   ………………………………………………..                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


