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Zápis 

z 20. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín,  
konaného dne 10. prosince 2009.  

 
1. Zahájení :  starosta přivítal zastupitele a občany obce na 20. zasedání zastupitelstva  
                       obce , zkontroloval  přítomnost zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se; 

 
Přítomni:  Ing. Jaroslav Dvořák, Miloslav Antl, MVDr. Vratislav Šulc, Mgr. Ivana Filkászová, Ing. 
Jaromír Sleha, , Mgr. Jana Mrkusová, Vladimír Jurtík ,Josef Studený   
Omluven: Ing. Tomáš Dostál 
 
Zapisovatelka : Iveta Vyroubalová                                                                             hlasování: 8 pro  
 
Návrhová komise :  MVDr.Vratislav Šulc, Josef Studený                                         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,  
Úkol 1,2,3 – splněn, úkol 4-zatím ne, čekalo se na stanovisko zastupitelstva, úkol 5 a 7 splněn, úkol 6- je 
plněn průběžně. 
     
3. Zpráva o činnosti OÚ od 19. zasedání zastupitelstva obce.  
Přednesl starosta Ing. Dvořák  - viz příloha č.1 
 
4. Rozpočtové opatření č. 7/2009  
Přednesl  Ing. Jaromír Sleha  - viz příloha č.2                                                   hlasování:  8 pro 
 
5. Pronájem a prodej pozemků obce: přednesl Ing. Jaroslav Dvořák 
 
a) 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.; 
 
b) 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; 
 
c) 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; 
 
d) prodej pozemku p.č. 328/5 v k.ú. Hněvotín,orná půda o výměře 152 m2 za cenu  500 Kč/m2; 
 
e) 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); 
  

 
                                                                                                                 hlasování: 8 pro 
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6.   Smlouvy obce: přednesl Ing. Jaroslav Dvořák 
                          
a) Smlouva 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.  
 
b) Smlouva 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.   
     
c) Smlouva 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.  
 
d) Smlouva 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.  
 
e) Smlouva 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.  
 
f) Smlouva 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.  
 
g) Smlouva 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.  
 
h) Smlouva obce s majitelem pozemku p.č. 385/3, v k.ú. Hněvotín  o zřízení věcného břemene 
na položení  inženýrských sítí obce na této parcele.     
                              
ch) Smlouva 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.  
 
i) 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. 

 
j) Kupní  smlouvu obce s p. Zdeňkem Knausem, Arbesova 189/28, Olomouc -Slavonín  
uzavřenou na základě již schválené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 
993/26, orná půda  o výměře 1560 m2. 
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k) Darovací smlouva obce na převedení nově pořízeného majetku v hodnotě 942 553,-Kč       
Základní škole a Mateřské škole Hněvotín, příspěvkové organizaci; 
 
l)  Dodatek smlouvy se společností Stavebniny u Komína Olomouc s prodloužením realizace 
stavby, úpravy platebních podmínek a provedené vícepráce. 
   
m) 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. 
 
n) Uzavření smlouvy obce se Společností Van Gansenwinkel, a.s, pobočka pro střední             
Moravu, K Mrazírnám 11, 779 11 Olomouc, o poskytnutí služeb při nakládání             
s odpady. 
 
o) Smlouva obce s p. Romanem Koutkem, Nedbalova 20, 772 00 Olomouc-Topolany             
na odhrnování, případně odvoz sněhu z místních komunikací.  
 
                                                                                                         Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel 
 
 
 
7. Ceny vodného, stočného, nájemného a služeb v roce 2010:přednesl Ing. Dvořák 
 
a)  vodné :  současná cena  ( 2008, 2009)                             20,- Kč/m3 
                    navrhovaná pro rok 2010                                   23,- Kč/m3  
    viz příloha č. 3 
 
 b)  stočné: současná cena ( 2008, 2009)                               22,- Kč/m3 
                    navrhovaná pro rok 2010                                    27,- Kč/m3   
 
 c)  nájemné v obecních bytech: 
                   současná výše nájmu                                          14,36 Kč/m2 

                   navrhovaná výše nájmu                                      23,82 Kč/m2                                                            
                   Zvýšení nájemného se netýká domů se zvláštním určením  ( DPS) .  
                
d) poplatek za komunální odpad: současný poplatek  300,-Kč/os. se nemění 
            
e) projednání ceny vodného a stočného navrženou společností ARKO na rok 2010. 
                  Vodné 21,- Kč/m3,  stočné 20,30 Kč/m3 
    viz příloha č. 4 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
 
8.Přijetí obecně závazné vyhlášky obce Hněvotín č. 1/2009 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity: přednesl Ing. Dvořák 

Poplatek se vybírá obec z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému           
ubytování za úplatu. 

viz příloha č. 5                                                                                                     hlasování: 8 pro 
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9. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2010: přednesl Ing. Sleha 
    viz příloha č. 6 
 
Ředitel ZŠ Mgr.Čuka doplnil informace o příjmech školní jídelny, budou se navyšovat ceny 
obědů. 
                                                                                          Hlasování: 6 pro,  1 proti,  1 se zdržel    
 
10. Rozpočet Obce Hněvotín na rok 2010: přednesl Ing. Sleha 
     Viz  příloha č. 7 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
 
11. Předpoklad pořadí investic obce v roce 2010:přednesl M.Antl (informace) 
-    zasíťování pozemků v lokalitě U Zahrádek 
-    rekonstrukce ulice Velký Klupoř 
-    veřejné osvětlení lokalita Za  Hřištěm 
-    revitalizace Válkov a Malý Válkov 
-    úprava průčelí Obecního úřadu 
 
12.   Různé: přednesl Ing. Dvořák 
 
a) doplnění změny ÚP č. 3 o okrajovou parcelu hřiště; 
Žádost FC Hněvotín o doplnění části parcely p.č. 1006/1, ost. plocha o výměře 735 m2 do 3. 
změny ÚP 
                                                                                                         hlasování: 7 pro,  1 se zdržel 
 
b) žádosti obce Hněvotín o dotace v roce 2010;  
- z ROP Střední Morava na revitalizaci ulic Válkov a Malý Válkov,popř. přístavbu šaten, sprch 
a výtahu k budově ZŠ Hněvotín. 
- z POV 2010 na  rekonstrukci chodníku v části Velký Klupoř. 
- z LEADERU 2010 na opravu čelní části Víceúčelového centra obce Hněvotín (balkon, 
omítky, schodiště).   
- ze SFŽP ČR na zateplení budovy Základní školy Hněvotín. 
- z prostředků Ol. kraje na dopravně inženýrské opatření vedoucí k zvýšení bezpečnosti na poz. 
komunikacích; ( radar a přechod)  
- z prostředků Ministerstva kultury na automatizovaný knihovnický systém. Cena 28 000,-Kč 
lze získat 70% dotace). 
- z POV (Region Haná) na dětské hřiště vedle budovy MŠ č. 101(celková cena cca 120 000,-
Kč)                                                                                                                         hlasování: 8 pro 
 
c)žádost p. Ing. Le  Van Langa o vzdání se předkupního práva obce na odkoupení pozemku 
p.č. 597/1 a 597/3 v k.ú. Hněvotín. 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
d) ukončení smluvního vztahu obce s TS města Olomouce a.s. 
Nabídka spol. Van Gansenwinkel o cca 60 000,- Kč ročně levnější,v letních měsících odvoz 
plastů týdně, jinak dle potřeby, nabízí pronájem 17 ks plastových kontejnerů 1,1 m3 na sběr 
plastů, 5 ks na sběr papíru  a 7 ks na komunální odpad (škola, školka, KD, DPS).                     
Zelené zvony na sklo zůstanou. Tetrapaky do plastů. Sponzoring a exkurze do 
zpracovatelského závodu. 
                                                                                                           hlasování: 7 pro,  1 se zdržel 
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e) schválení závěrečné zprávy a rozpočtu  Regionu Haná na rok 2010:  Ing. Dvořák 
viz příloha č. 8 
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
 
f) schválení výše příspěvků  obce do Regionu Haná a Mikroregionu Kosiřsko 
   Region Haná                     30,-Kč na občana o rok 
   Mikroregionu Kosířsko    25,-Kč na občana a rok 
  
                                                                                                                             hlasování: 8 pro 
 
g) informace o probíhající soudní kauze obce s odvolaným ředitelem ZŠ 
                          
Pan  ředitel Toman podal žalobu na obec a ZŠ Hněvotín o neplatnost  odvolání                      
z funkce ředitele  Po řadě jednání ( 7) bylo ukončeno důkazní řízení. Proběhly výpovědi,                      
a doplňující  výpovědi  žalující strany i strany žalované. Výpovědi                      
pedagogického sboru, předložen důkazní materiál. 11. 12. ve 13.00 hod bude vyhlášen 
Okresním soudem Olomouc rozsudek.Podle výsledku budeme volit další postup.  
 
h) nabídky na bezdrátový rozhlas spol. ECHOTON ( cca 78 000,-Kč) 
Lokalita Za hřištěm, U potoka, Válkov , postupné nahrazování nadzemního vedení.Vysílací 
pult napojený na www.stránky, samostatné ulice, dálk. přístup a hlavně kvalita.  

 
ch) nabídka úspornosti veřejného osvětlení, investice100 000,- Kč. Dlouhá návratnost 3,5 
roku 
 
i) žádost Farního úřadu Hněvotín o příspěvek na vánoční koncert 27.12.2009 
Návrh p. Antla přispět částkou 4 000,-- Kč. 
                                                                                                               hlasování: 7 pro,  1 proti 
                       
 
 
13.   Diskuse 
p. Studený-začala topná sezóna, občané topí i nedovolenými palivy,odpady. Opakovaně 
nepořádek na polních cestách. 
p. Šulc – informace ze zasedání školské rady, prověřit možnost zřízení obytné zóny v ulici „Za 
školou“, pobíhání psů v obci – ten, kdo neučiní opatření proti úniku zvířat se dopouští 
přestupku, doporučuje napsat podnět na MM Olomouce, buď sami občané nebo 
prostřednictvím obecního úřadu. Z podnětu musí být jasné, kdo ho podává (jméno,příjmení, 
dat.nar.,trvalé bydliště), kde a kdy pes volně pobíhal, kdo je chovatel (jméno a bydliště), 
popř.svědci, a že navrhuje opatření, zda se nejedná o porušení zákona.  
Ing. Dvořák – přislíbil požádat o spolupráci MM Olomouce, snažili jsme se vydat OZV, ale ta 
by situaci neřešila. 
p. Šulc - dále navrhuje dát do usnesení, že se starostovi ukládá vyzývat policii ČR k řešení 
záležitostí veřejného pořádku. Stání vozidel na silnici III.třídy, kontroly řidičů odjíždějících od 
místních restaurací, nebezpečné „závody“ vozidel, atd. O tomto se vedla široká diskuze, 
starosta uvedl, že pokud je svědkem nějakého přestupku, policii volá a ta to posléze řeší. Pokud 
je někdo svědkem, že je porušován zákon, má právo i povinnost toto sám oznámit policii a 
nemusí to dělat prostřednictvím starosty. Starosta nemůže dohlížet a kontrolovat práci policie, 
ani policii nahrazovat.  
O zahrnutí tohoto bodu do usnesení se hlasovalo:  4 proti, 2 pro, 2 se zdrželi. 
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p.Onderka – opravy veřejného osvětlení 
Ing. Dvořák – v současné době zrovna opravy probíhají, ale není ekonomické volat firmu na 
opravu jednoho světla. 
p. Flášarová – opravy na Malém Klupóři 
Ing. Dvořák – vodovodní přípojky byly opraveny, výtluky na silnici také opraveny, připravuje 
se projekt na řešení celé ulice, vše závisí na financích. 
p. Flášar – auta co stojí na silnici nedodržují vyhlášku, ulice je úzká 
Ing. Dvořák – ano, ale vše se nevyřeší hned, stání bude řešit projekt 
Mgr. Čuka – občané jsou bezohlední, naváží suť i na školní dvůr, zápach ve škole – byly 
nasazeny do kanalizace v ZŠ a MŠ bakterie, uvidíme, zda to bude řešení. 
 
 
 
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, popřál 
pěkné svátky.  
 
 
 
 
V Hněvotíně  10.12.2009 
 
 
Zapsala: Iveta Vyroubalová   ………v.r.….………………….…………….. 
 
 
Starosta obce: Ing. Jaroslav Dvořák ……v.r.…….…………….……………. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Miloslav Antl          …………v.r.……………………………………………. 
 
 
Mgr. Jana Mrkusová    ……v.r. ………………………………………………..                               
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Zpráva o činnosti obecního úřadu 

od 19. zasedání  zastupitelstva obce 
 
        Od  19. zasedání zastupitelstva obce, dne 15. října  2009  zabezpečovali zaměstnanci obecního 
úřad  plánované akce,  údržbu,  opravy a  každodenní chod obce. 
        Administrativní pracovnice věnovaly největší podíl času vyhodnocení  inventarizace, rozpočtu 
na rok 2010 ,  rozpočtových opatření  a zabezpečení ekonomiky obce v prohlubující se  krizi 
veřejných financi.  
Oproti  Plánovanému rozpočtu činí příjmová stránka k dnešnímu dni  přibližně o 4 mil méně. 
 
      Ze stavebních prací se dokončovaly úpravy Topolanské ulice. Bylo přepojeno 9 domovních 
přípojek v ulici Velký Klupoř. 
Dokončeno bylo posílení přívodu vody z vodárny  Skály.  
     Techničtí zaměstnanci obce prováděli dokončení prací v budově Mateřské školy a 
zabezpečovali pravidelný úklid obce.  
     Mimo to každodenně  probíhala kontrola a zabezpečení  provozu vodních zdrojů, vodovodu a 
splaškové kanalizace. 
V závěru měsíce listopadu nám zapůjčila společnost Skanska silniční válec a poskytla cca 20 t 
obalované drtě. To umožnilo překrýt překopy a výtluky v ulicích K Floriánku, u bývalé Kalorie,  
Na Válkově a Malém Válkově a na Malém Klupoři. 
   Začátek prosince byl poznamenán materiálním zabezpečením vánočního stromu obce. 
    
    Z připomínek občanů na veřejném zasedání  
- pozvánky předsedkyně Klubu seniorů na pravidelné akce klubu 
- pozvánka předsedy výboru pro kulturu na vystoupení cimbálové muziky 
- Miloslav Antl informoval o nárůstu dopravy v části V.Klupoř v souvislosti s navážením zeminy na 

rekultivovanou skládku; 
- Připomínka p. Huňky o přetlaku ve vodovodním řadu v době od 24 do 5 hod byla řešena s p. 

Dostálem a jsou prováděny pravidelné kontroly. 
- Dotaz p. Kalába na rekonstrukci Lutínské ulice byl zodpovězen starostou, Olomoucký kraj plánuje 

akci na rok 2011; 
- dotaz p. Otáhala na zvýšení daně ze zemědělské půdy byl zodpovězen – zvýšení se netýká 

zemědělské půdy. 
-     Dále byla podána stručná informace o probíhajícím soudním řešení odvolání p. Tomana z funkce; 
-    Na další dotaz p. Otáhala o smyslu třídění odpadu byl zodpovězen p. Vyroubalovou, že rozhodně     
vyplatí a obci se část prostředků vrátí.   
          
          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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Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2009 
a stanovení ceny od. 1.1. 2010 

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné    
Řádek Nákladové položky Měrná 

jednotka
Voda pitná Voda odpadní 

1. Materiál mil. Kč 0,437 755 1,504 170 
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil. Kč 0,100 128  
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k 

čištění 
mil. Kč 0,327 627 1,504 170 

1.3 - chemikálie mil. Kč 0,005 000 
1.4 - ostatní materiál mil. Kč 0,005 000 
2. Energie mil. Kč 0,210 700 0,112 778 
2.1 - elektrická energie mil. Kč 0,211 700 0,112 778 
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil. Kč   
3. Mzdy mil. Kč 0,000 000 0,000 000 
3.1 - přímé mzdy mil. Kč   
3.2 - ostatní osobní náklady mil. Kč   
4. Ostatní přímé náklady mil. Kč 0,028 501 0,158 119 
4.1 - odpisy a prostředky obnovy inf. majetku mil. Kč 0,000 000 0,100 000 
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil. Kč 0,028 501 0,058 119 
4.3. - nájem infrastrukturního majetku mil. Kč   
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč   
4.5 - ostatní provozní náklady externí mil. Kč   
4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč   
5. Finanční náklady mil. Kč 0,000 000 0,000 000 
6. Výrobní režie mil. Kč 0,000 000 0,000 000 
7. Správní režie mil. Kč 0,000 000 0,000 000 
8.  Úplné vlastní náklady mil. Kč 0,677 956 1,775 067 
A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME mil. Kč   
B Pořizovací cena provozního majetku mil. Kč   
C Počet pracovníků osob 0  
D Voda pitná fakturovaná mil m3 0,032 299  
E - z toho domácnosti mil m3 0,028 662  
F  Voda odpadní odv. fakturovaná mil m3  0,072 158 
G - z toho domácnosti mil m3  0,034 267 
H Voda srážková fakturovaná mil m3   
I Voda odpadní čištěná mil m3   
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil m3 0,015 000  
K  Pitná nebo odpadní voda předaná mil m3   
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 20,99 24,60 

   
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné    

Řádek Nákladové položky Měrná 
jednotka

Voda pitná Voda odpadní 

     
10. ÚVN mil. Kč 0,677 956 1,775 067 
11. Kalkulační zisk mil. Kč 0,000 000 0,000 000 
11.a - podíl z ÚVN % 0 0 
11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil. Kč 0 0 
12. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč 0,677 956 1,775 067 
13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková mil. Kč 0,032 299 0,072 158 
14. Cena pro vodné, stočné  Kč/m3 20,99 24,60 
15. Cena pro vodné, stočné s DPH  od 1.1.2010 Kč/m3 23,- 27,- 
Nezapočítané výdaje: vodoměry  46 346,  - čerpadlo hřiště 20 000,-,  Opr. Plast  15 000,-  , 
       ( fond oprav),  Mzdy,  Přípojky, hydranty atd. ,  splašková půjčka 8000 000,-, fond oprav 


