
 

 

 

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, 

svolaného na 12. října 2021 

 
Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle příslušných ustanovení  zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Do úplné verze Usnesení 

mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy, a to na Obecním úřadě 

obce Hněvotín. 

 
 

 1.    Zahájení :  -  přivítání  zastupitelů a občanů a hostů na 19. zasedání zastupitelstva obce 

                                            

                           -  kontrola  přítomnosti zastupitelů a jejich schopnosti usnášet se 

                                 

         přítomno:    9  zastupitelů obce                                                          

                                omluveni:    0 

 

                            -  zapisovatel:             Lenka Slehová                   hlasování: 9 pro 

                            -  návrhová komise:   Roman Piňos   

                                                               Ing. Ivo Černý      hlasování: 9 pro                               

                                                                                                               

                            -  ověřovatelé :           Miloslav Antl 

                                                                MUDr. Pavla Hluší           hlasování: 9 pro                                                           

                                                                                                                

                            -  přednesení  programu schůze 

 

- doplňující  návrhy             ne    

                                

- řídil starosta                                                      hlasování: 9 pro 

 

2.   Zpráva kontrolního výboru 

        Přednesl předseda kontr. výboru Ing. Ivo Černý na vědomí přítomným.          

                                                                                                                     

 

3.  Zpráva o činnosti OÚ od  18. zasedání zastupitelstva obce          

        Přednesl  starosta na vědomí  přítomným. 

 

4.  Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2022 

           a Rozpočtový výhled na léta 2023 – 2025  

        Přednesla  Mgr. Lucie Přikrylová na vědomí přítomným.                                                     

 

5.  Návrh program pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce v roce 2022 

Přednesl místostarosta Petr Niessner, navrhl:                                     

a)       Poskytnout dotaci: 

-   FC Hněvotín                                                                        550 000,- Kč   

- Spolku PROVÁS na zajištění prázdninového tábora   do     60 000,-Kč    

 

b) Poskytnou dar na činnost: 

-  SDH  Hněvotín                                                                         5 000,- Kč    

-  SDH  ( ml. hasiči)                                                                     5 000,- Kč 



 

 

 

-  MS  Blata                                                                                  5 000,- Kč 

-  ČČK                                                                                        10 000,- Kč 

- ProVás                                                                                        5 000,- Kč 

- Senioři                                                                                         5 000,- Kč 

- BABA tan. Skupina                                                                  10 000,- Kč  

- Beruška                                                                                       5 000,- Kč 

- Římskokatolická farnost Hněvotín                                            10 000,-Kč   

- 3 oddíly mažoretek                                                                    20 000,-Kč 

- Spolek volyňských Čechů a jejich přátel                                    5 000,-Kč 

- Spolek rodičů při MŠ                                                                  5 000,-Kč 

- Spolek rodičů při ZŠ                                                                   5 000,-Kč 

                

- ZŠ Vrbátky na org. Soutěže ZŠ ( starostův vdolek)               10 000,-Kč 

- Hospici na sv. Kopečku                                                            5 000,-Kč 

- Mobilnímu hospici „ Nejste sami“                                           5 000,-Kč 

- Sociálním službám pro seniory Olomouc p. o.                      10 000,-Kč                 

 

   Poskytnout příspěvek na činnost: 

             SMO ČR                                                                                        10 000,-Kč 

             Na činnost Mikroregionu Kosířsko ve výši                                 174 000,-Kč   

             Na činnost regionu Haná                                                               54 060,-Kč 

                                                                                                                 ---------------------- 

                                                                                                                  973 000,-Kč 

         

         Spolky a organizace  si mohou dotace a dary čerpat  do konce listopadu 2022.  

            Vyúčtování dotací provedou žadatelé do 10. 12. 2022..       

        

                            hlasování: 9 pro 

 

6.  Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a rozpočtový výhled na léta 2023-2025 

       Přednesl předseda fin. výboru Ing. Libor Blaťák na vědomí přítomným. 

    

7.   Inventarizace majetku obce a závazků za rok 2021 

       Přednesl místostarosta Petr Niessner.                                               hlasování: 9 pro     

 

8.   Dotace  

 Přednesl starosta. 

       Uvedl, že požadované dotace z rozpočtu MF ČR na bytové jednotky v budově pošty jsme 

neobdrželi, stejně tak jako dotaci na výstavbu nové tělocvičny a přestavbu té původní. 

Na minulém 18. zasedání jsme nastínili záměr další výstavby obce do zvolení nového 

zastupitelstva v roce 2022. Nové zastupitelstvo by tedy převzalo plnou zodpovědnost  

za splnění dotačních podmínek a realizaci tělocvičny. Protože v minulém týdnu vypsalo 

dotační tituly MMR pro obce do 3 000 obyvatel, je varianta podání žádosti o dotace na 

výstavbu tělocvičny, a to do 17. 12. 2021. Samozřejmě čím dříve, tím budeme mít větší šanci.   

Bohužel při jednání s dotační společností nám bylo sděleno, že tyto dotace mají hranici  

5 mil. Kč. RPA nám navrhla počkat s žádostí na výzvu Integrovaného operačního programu ( 

IROP). Ta by měla být vyhlášena na jaře příštího roku. 

Navrhla, abychom stavební záměr rozšířili o půdní vestavby a výtah, případně úpravu dvorní 

části a teprve poté požádali o dotaci na celek. Podmínkou jsou jazykové učebny, technická 

učebna a např. chemická laboratoř. 



 

 

 

Výše dotace je 90 %. Při odhadu nákladů více jako 50 mil. Kč by se obec podílela 

s neuznatelnými náklady například 10 mil. Kč.  

Navrhl pověřit sebe, oba místostarosty a předsedu finančního výboru, aby se společně 

s projektantem zúčastnili schůzky se zástupci této společnosti, ujasnili si situaci, zvážili   

možnosti a rizika a navrhli na 20. zasedání v měsíci prosinci 2021, jak má obec dále 

postupovat.   

                                                                                                                hlasování: 9 pro 

 

Obec obdržela dotaci ze SFŽP, v rámci výzvy 2/2018,  ve výši 442 432,-Kč, tj. 60% nákladů  

na posilový zdroj vody, kterým bude další vrt HVH 2 v západní části obce. 

Požádal zastupitele, aby hlasováním vyjádřili přijetí dotace a souhlas s podmínkami 

Rozhodnutí fondu.  

                                                                                                                hlasování: 9 pro 

 

9.    Odkoupení pozemků 

Přednesl starosta. 

    a)  Navrhl odkoupit pozemek o výměře do 10 m2, oddělený z původního pozemku  

         parc. č. 641/1 od současných majitelů. Potřeba vznikla při zpracování projektové  

         dokumentace na výstavbu cyklostezky Hněvotín – Lutín. Výkupní cenu navrhl 

         stejnou, tj, 400,-Kč/m2. 

                                                                                                               hlasování: 9 pro     

      

     b)  Navrhl zvážit možnost odkoupení pozemků: 

- parc. č. 453/2, orná půda, o výměře 5 232 ( vjezd do obce u hřbitova) – možná by majitel 

souhlasil s výměnou za jiný pozemek obce; 

- parc. 546/9, ostatní plocha o výměře 4277 m2 ( lom ve skalách ) 

- parc. 546/3, lesní pozemek zabezpečující přístup do lomu o výměře 8 230 m2. 

                                                                                                               pouze pro informaci 

    

10.   Žádosti fyzických a právnických osob 

Přednesl starosta. 

-  evidujeme žádosti o změnu územního plánu; 

-  žádosti o stanoviska obce k uzavírkám silnic ( Topolanská, svoz řepy); 

-  žádosti o pronájem nebo odkoupení parkovacích míst. 

                                                                                                        pouze pro informaci 
 

- Žádost na zrušení předkupního práva pro obec Hněvotín parcela:      

 st. 485, Hněvotín ze dne 17. 12. 1998 s právními účinky vkladu ke dni 21. 12. 1998,    

 pod z - 5903/2001 - 805 

       Předkupní právo bylo dojednáno smlouvu o věcném předkupním právu V14 7991/1998,  

       POLVZ: 1/1999, z-5000001/1999-805. 

 

- Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8022316, na pozemku obce parc. č. 603/5. 

 

- Žádost ČEZ Distribuce, a.s.  o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8022094, na pozemku obce parc. č. 1052. 

 



 

 

 

-  Žádost ČEZ Distribuce, a.s.  o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-802166, na pozemku obce parc. č. 184/1  

(zař. dis. soust.- smyčka). 

 

- Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8021963, na pozemku obce parc. č. 927/60. 

        

                                                                                                          hlasování: 9 pro 

 

11.  Různé   

              a)  Změna územního plánu obce č. 1 

              Přednesl starosta na vědomí přítomným. 

                  Spol. Knesl-Kynčl Brno  zpracovává návrh ( obsah ) Souboru změn č. 1.   

                  Územního plánu obce. 

                  Po konzultacích s Odborem dopravy a územního rozvoje MMOl nám bylo  

                  doporučeno zpracovat návrh pro zkrácený postup.  

                  Návrh bude zastupitelstvu předložen na příštím zasedání. 

                                                                                                         

              b)  Nákup techniky pro zimní údržbu 

              Přednesl místostarosta Petr Niessner. 

                    Navrhl zakoupení malotraktoru KUBOTA BX 231 H Cab Winter pro zimní  

                    a letní údržbu chodníků v obci. Máme cca 8 km chodníků a omezený počet  

                    zaměstnanců. 

                    Cena je 525 000,- bez DPH. V ceně je radlice s gumovým břitem a zadní  

                    rozmetadlo na sůl. 

 

                                                              hlasování: 9 pro 

  

              c)  Vánoční výzdoba obce 

              Přednesl starosta. 

               Na vánoce počítáme s tradičním stromkem před kulturním domem, stromkem  

u ZŠ, stromkem u MŠ a v pečovatelském domě a také vedle kostela a 

s osvícením okružní křižovatky. 

                       Chceme-li vánoční výzdobu na nové sloupy VO Lutínská, Olomoucká, Velký  

                       Klupoř musíme buď zakoupit- 120 000,-Kč ( 18 ks), 18 ks zapůjčit ( čekáme na  

                       nabídku)  nebo požádat spol. WANZL o součinnost a výzdobu vyrobit.  

                      Odhadujeme náklady kolem  50 000,- Kč. El. přípojky jsou připraveny.   

                      Pozn. Střed vesnice a Topolanská by se realizovaly po zabudování  nového VO  

                      v roce 2022. 

                                                                                                         hlasování: 9 pro 

                     

              d)   Výsledky voleb 

              Přednesl Petr Niessner,  pro informaci. 

              Předseda volební komise seznámil přítomné s počty hlasů jednotlivých  

              stran a koalicí získaných ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci.  

 

                       

 

 

 



 

 

 

              e)  Pokračující výstavba v obci  

   Přednesl místostarosta Miloslav Antl, pro informaci. 

                 

                     - dne 11. října 2021 započaly opravy povrchu komunikace II/5709 na ulici  

                       Topolanská. Po dobu frézování povrchu  11.-15.10. a po dobu pokládky nového          

  živičného povrchu  1.-7. 11. 2021 bude úplná uzavírka mimo vozidel stavby. 

                       16.-31.10. bude možný průjezd i pro dopravní obsluhu. 

                     - úpravy bytu v budově ZŠ; 

                     - připravujeme propojení vodárny Malý Klupoř a přivaděče na Velkém Klupoři; 

                     - v říjnu budeme instalovat a rozsvítíme ulici za zbrojnicí; 

                     - nabídka spol. JR stavby Olomouc na 1. fázi úprav na realizaci bytových  

                        jednotek v budově pošty.   

                                                                         

              f)   Kulturní a společenské akce 

              Přednesl místostarosta Petr Niessner, pro informaci.                        

 

12.  Smlouvy obce a dodatky ke smlouvám 

Přednesl starosta Ing. Jaroslav Dvořák. 

 

     -      Smlouva obce se spol. Knesl-Kinčl architekti na zpracování Změny územního plánu

 obce č. 1 pro zkrácené řízení. 

- Dodatel č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené obcí Hněvotín s dodavatelem stavby JR 

stavby  Olomouc CZ.  
 

13.  Diskuse: 

Řídil starosta. 

Dotaz: Jak budou pokračovat práce na ulici Topolanská? Mohou auta projíždět?  

Odpověď: Nemohou, jedná se o plnohodnotnou uzávěru, která je ale řidiči porušována. 

V období od 18.10. do 31.10.2021 bude povolen vjezd pouze dopravní obsluze.  

Dotaz: Lze jezdit zkratkou přes zákazovou značku?  

Odpověď: Nelze, dopravní značení platí a obec nenese žádnou odpovědnost za případné 

porušování dopravních předpisů řidiči.  

Dotaz: Mohou se hliníkové obaly dávat do plastů? 

Odpověď: Hliníkové obaly patří do kovových  odpadů. Mohly by se dávat i do plastů, ale 

třídící linky k tomuto zatím nejsou uzpůsobeny. Kontejnery na plast, sklo apod. se budou 

rozšiřovat. 

Dotaz: Bude letos pokračovat kabelizace rozvodu nízkého napětí? 

Odpověď: Ne. 

Dotaz: Kdo povoluje zónu „30 km“? Od uzavření Topolanské ulice už opět vjíždějí kamiony 

do zákazu. 

Odpověd: Tuto zónu povoluje Policie ČR. Zákaz vjezdu nad 12 t platí, není v kompetenci 

starosty řešit porušování zákazu. 

Dále jeden z přítomných navrhl zvýšit finanční dar pro Hospic na sv. Kopečku na 7000,-. 

Tento návrh se bude dále projednávat.  

 

 

 

 

 

 


