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Zápis 
z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín,  

konaného na 15. října 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, , Mgr. Jana Mrkusová 
Omluven:  Josef Studený   
 
Zapisovatelka : Iveta Vyroubalová                                                                              hlasování: 8 pro  
 
Návrhová komise :  Ing. Jaromír Sleha, Mgr.Jana Mrkusová                                     hlasování: 8 pro 

   
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Dostál, MVDr. Vratislav Šulc                                 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,  
Všechny tři úkoly ze 18.zasedání byly splněny. S úkolem vypracování metodiky pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu seznámí později M.Antl. 
Kontrolní výbor provedl kontrolu pokladny podílel se na vypracování Metodiky. 
     
3. Zpráva o činnosti OÚ od 18. zasedání zastupitelstva obce.  
    Přednesl starosta Ing. Dvořák  (viz příloha č.1)            
 
4. Inventarizace majetku obce: přednesl Ing. Dvořák   (viz příloha č.2) 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
 
5. Rozpočtová opatření: přednesl Ing. Sleha  (viz příloha č.3) 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
Dále informoval o stavu financí obce, o plnění rozpočtu, došlo ke snížení daňových příjmů od 
finančního úřadu. Začalo se přípravou rozpočtu na příští rok, budou se muset přijmou 
opatření. 
 
 6. Pokračování výstavby v obci: přednesl Miloslav Antl 
- práce na rekonstrukci MŠ 
Termín ukončení do 20.10.09, připravujeme den otevřených dveří 23.10.09 od 16h do 18 h a 
24.10.09 od 9h do 11h. 
- řešení vodovodu v místní části Malý Klupoř 
proběhla schůzka s obyvateli,zadáno projektového řešení, čištění, instalování snímače tlaku 
vody a připojení domovních přípojek. 
- posílení příkonu z vodojemu Skály  ve výši 190 000,- Kč 
- rekonstrukce Topolanské ulice-dokončovací práce, položení živičného povrchu do konce 
měsíce října (27.-29.10.) 
                                                                                                                                      informace 
 
- zahradnické úpravy Topolanské ulice  
zahradnictvím KOTEK Bohuňovice v hodnotě do 100 000,- Kč                       hlasování: 8 pro 



 2

  
7.  Příspěvek na rekonstrukci vjezdů: přednes Ing. Dvořák 
Realizačními pracemi na rekonstrukci Topolanské ulice(hranice a výše komunikace a 
podélných parkovišť ), byly částečně narušeny,cca do 3 m od komunikace, soukromé vjezdy.                    
Rekonstrukce této části vjezdů je zahrnuta v rozpočtu stavby.  
Navrhujeme, aby si majitelé dotčených vjezdů přispěli na tuto necelou polovinu vjezdů tím, 
že zaplatí dlažbu na dotčenou část,resp. obec jim přispěla zaplacením podloží a přípravných 
prací a položení dlažby  
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 

                    
8.  vypuštěn  (nejsou žádné zakázky) 
 
9.  Prodej a pronájem pozemků: Přednesl Ing. Dvořák      
-prodej pozemků po deparcelizaci původní parcely 385/1v majetku obce v k.ú. Hněvotín, 
zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště 
Olomouc (záměr prodeje pozemku p.č. 385/1 byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze 
dne 23. 10 2008 ) 
p.č. 385/26 orná půda o výměře 385 m2 
p.č. 385/27     -  „  -                    535 m2 
p.č. 385/28     -  „  -                    703 m2 
p.č. 385/29     -  „  -                    945 m2 

p.č. 385/30     -  „  -                    906 m2                                                             hlasování: 8 pro 
 
- nabídka prodeje pozemků v k.ú. Lutín, pozemky jsou v majetku obce, zaevidované na LV 
č.520 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště Olomouc. 
p.č. 212/58 orná půda  594 m2 
p.č. 362/3        -„-        154 m2 
p.č. 387/5        -„-        648 m2 
p.č. 387/10      -„-        175 m2 
p.č. 387/25      -„-        642 m2 
p.č. 403     ost.plocha  284 m2 
p.č. 404    tr.tr.porost   206 m2   
p.č. 405            -„-       713 m2 

p.č. 432/1  orná půda   276 m2 

celkem                       3692 m2                                                                             hlasování: 8 pro 
 
              
- prodej  ½  pozemku  p.č. 1381/3, orná půda v k.ú Slavonín. ( Obec je spoluvlastníkem  ½ 
s městem Olomouc. Celková výměra je 204 m2;) 
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen, prodej byl projednán na 16. veř. zasedání 16.4. 09, ale 
nedostal se do usnesení.                                                                                 
                                                                                                                            hlasování : 8 pro     
       
- žádost na pronájem části pozemku obce p.č.993/128 cca 1000 m2 společnosti                     
Stavebniny u komína Olomouc pro uskladnění a prodej sypkých stavebních hmot, za cenu 
1 500,-- Kč/měsíc.Zatím pronájem do 30 dnů. V prosinci připravíme smlouvu o pronájmu. 
                          .   
                                                                                                                            hlasování : pro 8 
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10.  Projednání smluv obce. 
- se Zemědělským družstvem Hněvotín o pronájmu pozemků obce k zemědělské výrobě. 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
 
- dodatek č.2 ke smlouvě s Regionální radou soudržnosti Střední Morava upravující čl. 
15  Smlouvy o poskytnutí dotace „Porušení rozpočtové kázně smluvních podmínek, (zmírnění 
podmínek) 
 
- dodatek č.1 ke smlouvě s Veolia Transport Morava a.s upravující podmínky smlouvy do 
roku 2015  
 
- dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Rekos stavební společnost, spol. s r.o.                      
doplnění o vícepráce 
 
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. 
na podzemní vedení VN a NN na pozemcích  p.č. 1056, 993/127 a 993/128 a NN na p.č. 
993/109 a 993/124. Pozemky jsou v majetku obce, zapsané na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště Olomouc.  
 
-Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ   Distribuce a.s.   
na přístup, zřizování, údržbu a opravy vrchního vedení VN 22 kV na p.č. 1108/1 v k.ú. 
Hněvotín 
 
-  Smlouva o uzavření  budoucí smlouvy kupní s ČEZ Distribuce a.s. na odkoupení části 
pozemku ( 12 m2)  p.č. 1003/3 na stavbu Trafostanice. 
 
-  Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ  Distribuce a.s.  
    č. IV-12-8000712/001 na  vedení  NN na pozemku  p.č.  1136 ( RD Pernička)      
    č. IV-12-8000748/001 na vedení  NN na pozemku  p.č.1136 ( RD Januš)              
    č. IV-12-8000851/001 na vedení  NN na pozemku  p.č.1052 ( RD MUDr.Novák)              
 
- Smlouvu o dílo s deratizérem Zdeňkem Matějovcem, 783 16 Toveř, na provádění 
deratizačních prací na dobu neurčitou.           
 
- Smlouvy obce s žadateli o prodeji pozemků v lokalitě „Za Onderkou“             
 
- Smlouvu obce s PF ČR o bezplatném převodu pozemku p.č.993/34 do majetku obce   
                                                                                            hlasování o všech smlouvách : 8 pro                     
 
11 .  Žádost obce o změnu územního plánu obce č. 3: přednesl Ing. Dvořák (příloha č.5) 
 
- lokalita Topolanská p.č. 276/ 11, 276/12, 276/13, 993/47 a 993/51, určení pro výstavbu RD;  
- změna určení pozemku Za školou p.č. 100/1 z původně technického využití ( zdroje pitné 
vody) na školní pozemek a  sportoviště ZŠ; 
-  lokalita východní část obce od p.č. 1170 po p.č. 359/2  
- změna využití pozemku p.č. 251/2 na  malá skladová hala ( Kreuzer)                    
- aktualizace cyklostezek  ( Hřbitovní-rozcestí, Olomoucká – rozcestí za hřbitovem, rozcestí 
WANZL po křižovatku u obalovny) a cyklostezka s chodníkem  Hřiště –Topolany; 
-  změna zařazení  plochy areálu  ( p.č. 328/2, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 481 a  482.) ze 
současného využití „ostatní vojenské plochy“na plochu lehká výroba a sklady; 
(Ministavebniny) 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro        
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Dále navrhováno: 
-  změna zařazení p.č. 358/3 na plochu pro výstavbu RD u potoka ( p. Dostálík)  
                                                                                                                             hlasování: 8 pro                        
- lokalita severozápadně od polní cesty Malý a Velký Klupoř. od. p.č. 487 po p.č. 492/5 na 
plochu pro výstavbu RD  ( Jurtíkovi) . Podmínkou je doplnění žádosti.  
                                                                                                                             hlasování: 7 pro 
                                                                                                                                          1 zdržel 
-  část p.č. 436/1 výstavba RD ( 50x100 m)                                                       hlasování: 8 pro 
  
-  změna užívání pozemku p.č. 425/74 o výměra 14 737 m2 na  „drobná výroba a sklady“,                       
( Crhovi a Tomečkovi)                                                                                      hlasování: 6 proti 
                                                                                                                                          2 zdržel 
-  změnu užívání pozemku p.č.927/32, 927/29 na výstavbu RD Floriánek (p. Dohnal a p.  
Marek A.)                                                                                                            hlasování: 1 pro 
                                                                                                                                            5 proti 
                                                                                                                                          2 zdržel      
  
12.  Různé: přednesl Ing. Dvořák 
 
- cvičení zásahové jednotky SDH a krizového štábu obce dne 17. 10. 2009. 
Cílem je připravenost krizového štábu obce řídit odstraňování následků  požárů, živelních 
pohrom a organizaci pomoci postiženým občanům.Dále spolupráce s HZSOK, PČR, 
Záchrannou službou a orgány územní správy,možnosti a akceschopnost zásahových jednotek 
SDH. 
 
- bezúplatný převod, případné odkoupení pozemků z majetku státu;  
Jedná se o pozemek státu ( ÚZSVM) p.č. 546/9 o výměře 4 277 m2, ost.plocha,                   
těžební prostor   ( vytěžený lom –jezírka). Pokud nebude možno realizovat bezúplatný převod, 
o který obec již požádala, navrhneme ÚZSVM odkoupení za vyvolávací  cenu. Mohou 
požadovat nájem za 1,5 roku ( 7,-Kč /m2) tj. cca 50 000,-Kč. 
 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro   
-Metodika obce Hněvotín  pro zadávání a výběr dodavatelů na zakázky malého rozsahu; 
  (viz. příloha č.4) 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro    
 
- žádost o pronájem bytu v DPS na dobu určitou do konce dubna 2010 ( p. Rudolf Mádr, 
Drahlov 201, 88 let –)  
                                                                                                                             hlasování: 8 pro   
- vzdání se předkupního práva 
-na pozemek manž. Přidalových,  p.č. 385/12, st.p. 528, 385/14,385/15,385/16 
                                                                                                                            hlasování: 8 pro 
-na pozemky v lokalitě Za Onderkou  p.č. 385/26,  385/27,  385/28,  385/29, 385/30,  385/31,                         
 385/14, 385/15, 385/16                                                                                      hlasování: 8 pro                       
-na pozemek manž. Skalkových.  p.č. 993/103,                                                  hlasování: 8 pro 
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13.   Diskuse 
p. Mrkusová-pozvala do klubu seniorů každé poslední úterý v měsíci 
Ing. Dostál – pozval na Cimbálovou muziku 16.10.2009 
p. Antl-Sigma Služby Lutín uzavřela smlouvu s firmou Gemo na rekultivaci skládky. Bude 
zvýšena doprava v obci, zvláště na Velkém Klupoři, odložení rekonstrukce 
starosta-letos opravíme na VK vodovodní přípojky 
p.Huňka- od 24h do 5h je ve vodovodu přetlak 
starosta-je třeba kontrolovat ventily v domácnosti, regulátory tlaku 
p.Dostál Milan-s tlakem jsem nic nedělal, budeme kontrolovat 
starosta-voda je stálý problém, řeší se 
p.Kaláb-bude rekonstrukce lutínské ulice 
starosta-Kraj rekonstrukcí chce provést v r.2011 
p.Otáhal-daň z nemovitosti se týká i zemědělské půdy? Jak je to s ředitelem ZŠ 
starosta- zvýšení daně se týká jen domovní. Dále informoval, že probíhá soud s bývalým 
ředitelem ZŠ 
p.Otáhal-vyplatí se třídit odpad? 
Vyroubalová-rozhodně ano, náklady na odvoz plastů a skla se nám vrátí, ale odpad 
v popelnících zaplatíme celý 
Starosta-na příští rok připravujeme nové sběrové nádoby a místa 
 
                                                      
14.Usnesení zastupitelstva obce:přednesla návrhová komise 

 
Usnesení je vypracováno samostatně – obsahuje 4 stránky 
 

 
15.   Závěr– starosta Ing.Jaroslav Dvořák poděkoval za účast a s přítomnými se rozloučil. 
 
 
 
 
 
V Hněvotíně  15.10.2009 
 
 
Zapsala: Iveta Vyroubalová   ………….………………….…………….. 
 
 
Starosta obce: Ing. Jaroslav Dvořák ………….…………….……………. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Dostál Tomáš  ………………………………………………………. 
 
 
MVDr. Šulc Vratislav…   ………………………………………………..                               
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Příloha č. 1. 

Zpráva o činnosti obecního úřadu 
od 18. zasedání  zastupitelstva obce 

 
        Od  18. zasedání zastupitelstva obce, dne 20. srpna  2009  zabezpečovali zaměstnanci  
obecního úřad  rozpracované akce,  údržbu,  opravy a  každodenní chod obce. 
        Administrativní pracovnice věnovaly největší podíl času přípravě inventarizace, rozpočtu 
na rok 2010 ,  rozpočtových opatření  a zabezpečení ekonomiky obce v krizovém financováním obcí.  
Oproti  Plánovanému rozpočtu činí příjmová stránka přibližně o 6 mil méně a to je za dva a půl 
měsíce konec roku. 
Tato situace vedla zastupitele a obecní úřad  k přehodnocení  zahájení dalších plánovaných investic  
a oprav  v závěru tohoto roku.         
      Probíhala stavební  činnost  na komunikaci Za hřištěm – byly položeny podkladní vrsty, 
zkolaudován vodovod, plynovod  a probíhá kolaudace dešťové a splaškové kanalizace. 
Obec řídila sladění práce firem na dokončení rekonstrukce mateřské školky  a práce na 
rekonstrukci Topolanské ulice a položení domovních přípojek v lokalitě Za hřištěm. 
Probíhalo posílení el. přívodu k vodárně Skály a příprava tohoto zařízení na zvýšený odběr  
vody v následujících létech. 
     S  občany horní části  Malého Klupoře jsme projednávali možnosti řešení kolísajícího tlaku 
vody, který jim znepříjemňuje bydlení. 
Obecní úřad se zavázal k částečnému řešení v závěru tohoto roku a  zadání projekčního řešení  
pro vyřešení situace v roce 2010. 
         Techničtí zaměstnanci obce prováděli  zednické úpravy, obkladačské  a dokončovací 
práce v budově mateřské školky a zabezpečovali běžný úklid obce.  
 
   Na den otevřených dveří Vás pozve v diskuzi místostarosta Ing. Dostál.   
    Mimo to každodenně  probíhala kontrola a zabezpečení  provozu vodních zdrojů, vodovodu  
a splaškové kanalizace. 
 
   Jako po každém zasedání byly řešeny diskusní vystoupení, žádosti a připomínky občanů 
z minulého veřejného zasedání i průběžně podávanými  připomínkami občanů na OÚ. 

- připomínky p. Krupáše a p. Ing. Blaťáka  se týkaly výstavby poldru spol.  
GEMO  byly zodpovězeny v diskuzi; 

- připomínka p. Krále týkající se vjezdů na Topolanské ulici je zahrnuta do 
programu dnešního jednání; 

- připomínka p. Čunderleho k zpomalení dopravy na Topolčanské ulici byla 
zodpovězena během diskuze. Problematika je součástí celkového řešení 
této lokality. 

- připomínka p. Johnové ke kácení stromů v prostoru Ministavebnin 
      byla řešena s majitelem. Část náletových keřů a stromů v blízkosti     
      rekonstruované stavby byla vykácena se souhlasem obecního úřadu 
      ale složené kmeny jsou dovezeny pro potřeby vytápění budovy. 
      ( V prostoru nikdy výrazně vzrostlé stromy nebyly). 
- příspěvek p. Sohra k zarostlému pozemku Za Válkovem  byl projednán  
      s majitelem; 
- příspěvek Ing. Blaťáka k posečení  komunikace za obalovnou 

byl zohledněn a okraj hněvotínské části komunikace byl posečen v obou 
směrech; 

- příspěvek p. Studeného k nepořádku a vyvážení biologického odpadu 
-2- 
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     na polní cesty byl  připomínkován občany v diskuzi 
-   připomínka p. Kalába k měření hluku na Lutínské ulici byla zodpovězena  
     v diskuzi  ; 
-  připomínka k zasypání děr na ulici M. Klupoř – bude realizováno v měsíci  
    listopadu; 
-  připomínka p. Krupáše k řešení parkovacích stání na Malém Klupoři 
   bude součástí komplexního projekčního a realizačního řešení této lokality; 
   a s stavbě holobytů – byla zodpovězena v diskusi.  

 
         V rámci denního styku s občany byla řešena úprava Topolanské ulice, prodeje  pozemků, 
aktualizace územního plánu, komunikace Za školou,  individuální  výstavba a  záležitosti 
soukromého charakteru. 
 
          K další činnosti obecního úřadu se dostaneme jako vždy při projednávání jednotlivých bodů 
programu dnešního zasedání. 
Na dotazy jsem připraven odpovědět v diskuzi. 
 
                                                                                              Děkuji Vám za pozornost. 
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                                                                                                        Příloha č. 5                        
 

Návrh na pořízení změny územního plánu obce.   
 
-  lokalita Topolanská p.č. 276/ 11, 276/12, 276/13, 993/47 a 993/51( pravá a levá strana za 
okrajem obce směr Topolany sousedící se zastavěnou lokalitou) určení pro výstavbu RD;  
- změna určení pozemku Za školou p.č. 100/1 z původně technického využití ( zdroje pitné 
vody) na školní pozemek a  sportoviště ZŠ; 
-  lokalita východní část obce od p.č. 1170 po p.č. 359/2 určení pro výstavbu RD;  
- změna využití pozemku p.č. 251/2 na  malá skladová hala ( Kreuzer) 
-aktualizace cyklostezek(Hřbitovní-rozcestí,Olomoucká–rozcestí za hřbitovem, rozcestí 
WANZL  po křižovatku u obalovny) a cyklostezka s chodníkem  Hřiště –Topolany; 
-  změna zařazení  plochy areálu  ( p.č. 328/2, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 481a  482.) ze 
současného využití  „ostatní vojenské plochy“ na plochu  
lehká výroba a sklady; ( Ministavebniny) 
 
 
-  změna zařazení p.č. 358/3 na plochu pro výstavbu RD u potoka ( p. Dostálík);                          
- lokalita severozápadně od polní cesty Malý-Velký Klupoř. Od. p.č. 487 po p.č. 492/5 na 
plochu pro výstavbu RD  ( Jurtíkovi, Molnárová)  
-  část p.č. 436/1 výstavba RD ( Vyroubalová) 
-  změna užívání pozemku p.č. 425/74 na  „drobná výroba a sklady“; ( výměra 14 737 m2, 
Crhovi a Tomečkovi)     
-  změnu užívání pozemku p.č. 927/29 na výstavbu RD Floriánek (p. Dohnal) 
-  změnu užívání pozemku p.č. 927/32 na výstavbu RD Floriánek (p. Marek) 
                    
 

 
 

 


