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Obec Hněvotín

Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín
tel.č.: 585 944 808 | e-mail: ou.hnevotin@volny.cz

Z Á P I S
zasedání číslo 3 Zastupitelstva obce Hněvotín

konané dne 28. 2. 2023 v zasedací místnost Kulturního domu Hněvotín od 18:00 hod.

Přítomno: 7
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Předsedající: Petr Niessner
Zapisovatel*: Bc. Aneta Glogarová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Libor Blaťák, Ing. Jaromír Sleha

*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení

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.

 

Program:

1. Zahájení
a Volba zapisovatele
b Volba návrhové komise
c Volba ověřovatelů
2. Pořizování audiozáznamů ze zasedání
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Inventarizační zpráva Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p.o. za rok 2022
6. Roční účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p.o. za rok 2022
7. Inventarizační zpráva obce za rok 2022
8. Roční účetní závěrka obce za rok 2022
9. Žádosti fyzických a právnických osob
a. Pokračující výstavba v obci
b. Žádost Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřsjé školy Vrbátky, p.o.
c. Žádost občanů a vedení Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p.o.
d. Žádost obecního úřadu o souhlas s kácením dřevin
e. Žádost spolku Jdeme Autostům Naproti, z.s.
f. Žádost sdružení Zdravotní klaun, o.p.s.
g. Žádost paní o výmaz předkupního práva
h. Žádost pana o posouzení pžedloženého záměru
i. Žádost SFK Nedvězí o zapůjčení sekacího stroje na sezónu 2023
10. Různé
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a. Pokračující výstavba v obci
b. Rekonstrukce přízemního bytu v DPS
c. Kácení dřevin mimo les odbornou firmou
d. Pronájem bytu v DPS žadateli
e. Kulturní a společenské akce
f. Záměr odkoupení pozemků
g. Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti - KIDSOK
h. Dotace
i. Úprava finančních odměn zastupitelům obce
11. Smlouvy obce a dodatky ke smlouvám
a. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.
b. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.
c. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.
d. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.
e. Smlouva obce s ČEZ ESCO, a.s.
f. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.
g. Smlouva obce se Solar BRYKA, s.r.o.
h. Smlouva obce se SFŽP
i. Nájemní smlouva o budoucí smlouvě s Olomouckým krajem
j. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce osobního automobilu Octavia
k. Dodatek k Příkazní smlouvě o zajištění IT služeb pro obec Hněvotín
l. Příkazní smlouva č. 2023/IROP/001
m. Smlouva o termínovaném bankovním účtu u Komerční banky, a.s.
n. Smlouva o koupi pozemku p. č. 392/15
12. Pracovní řád, Vnitřní předpis
a. Pracovní řád
b. Vnitřní předpis o poskytování příspěvku na stravování
13. Diskuse
14. Rozpočtová opatření
15. Usnesení
16. Závěr

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce v upřesněném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/3Z/2023 bylo schváleno.

a. Volba zapisovatele

Starosta obce navrhl do funkce zapisovatele slečnu Bc. Anetu Glogarovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín volí slečnu Bc. Anetu Glogarovou do funkce zapisovatele.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2/3Z/2023 bylo schváleno.

b. Volba návrhové komise

Starosta obce navrhl do návrhové komise paní Mgr. Ivetu Šutovou a pana Doc. JUDr. Ondřeje Svačka, LLM.
PhD.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín volí do návrhové komise paní Mgr. Ivetu Šutovou a pana Doc. JUDr. Ondřeje
Svačka, LLM. PhD.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3/3Z/2023 bylo schváleno.

c. Volba ověřovatelů

Starosta obce navrhl do funkce ověřovatele pana Ing. Libora Blaťáka a pana Ing. Jaromíra Slehu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín volí do funkce ověřovatele pana Ing. Libora Blaťáka a pana Ing. Jaromíra
Slehu.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4/3Z/2023 bylo schváleno.

2. Pořizování audiozáznamů ze zasedání

Na základě zkvalitnění informovanosti občanů obce, navrhujeme, aby byly pořizovány audiozáznamy z každého
veřejného zasedání  zastupitelstva obce.  Audiozáznamy budou sloužit  pouze pro interní  potřeby obecního
úřadu, a to při zpracování zápisu z každé veřejné schůze zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje pořizování audiozáznamů pro potřeby zapisovatele při zpracování
zápisu ze zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5/3Z/2023 bylo schváleno.

3. Zpráva kontrolního výboru

Bod jednání přednesl zastupitel Miloslav Antl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4. Zpráva o činnosti obecního úřadu

Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesl starosta obce Petr Niessner.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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Přílohy:
Zpráva OÚ

5. Inventarizační zpráva Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p.o. za rok 2022

Přednesla zastupitelka Mgr. Iveta Šutová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje inventarizační zprávu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín,
p.o. za rok 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6/3Z/2023 bylo schváleno.

Přílohy:
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

6. Roční účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p.o. za rok 2022
blok 6-1

Na základě zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. o) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, bylo navrženo schválit účetní závěrku Základní
školy a Mateřské školy Hněvotín, p.o. za rok 2022 k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hněvotín,
p.o. za rok 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7a/3Z/2023 bylo schváleno.

blok 6-2

Dále bylo navrženo schválení hospodaření a přesun kladného hospodářského výsledku za rok 2022 Základní a
Mateřské školy Hněvotín, p.o. do rezervního fondu organizace ve výši 410 195,23 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hněvotín  schvaluje  hospodaření  za  rok 2022 a  přesun kladného hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p.o. do rezervního fondu.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7b/3Z/2023 bylo schváleno.

7. Inventarizační zpráva obce za rok 2022

Bod jednání přednesl zastupitel Ing. Libor Blaťák.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje inventarizační zprávu obce za rok 2022

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 8/3Z/2023 bylo schváleno.

Přílohy:
Inventarizační zpráva 2022

8. Roční účetní závěrka obce za rok 2022

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých
vybraných  účetních  jednotek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  bylo  navrženo  schválit  účetní  závěrku  obce
Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47, IČ: 00298913, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

Náklady celkem:                    37 639 942,49 Kč
Výnosy celkem:                     45 656 831,98 Kč
Hospodářský výsledek:          8 016 889,49 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje roční účetní závěrku obce za rok 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9/3Z/2023 bylo schváleno.

9. Žádosti fyzických a právnických osob

a. Požadavek manželů o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy

Požadavek manželů *** bytem ***, o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 392/18
v majetku obce, aby mu byl zpřístupněn pozemek p. č. 392/5. Žádost je podána z důvodu nesplnění podmínky
uvedené v Kupní smlouvě ze dne 6. 1. 2020, tj. vybudování obslužné cyklotrasy pro zpřístupnění pozemku p.
č. 392/5 v majetku manželů ***. V případě zapsání věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p.
č. 392/18 v majetku obce Hněvotín nebude možné v budoucnu již zbudovat cyklostezku.

Diskuze:
*** Žádá o písemnou odpověď.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín zamítá požadavek manželů *** o zřízení věcného břemene chůze a jízdy
na pozemku p. č. 392/18.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10/3Z/2023 bylo schváleno.

b. Žádost Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřské školy Vrbátky, p. o.

Žádost  Základní  školy  Zdeny  Kaprálové  a  Mateřské  školy  Vrbátky,  p.  o.,   IČ:  47922290,  pro  přidělení
finančního daru pro pořádání sportovních akcí žáků okolních základních škol vč. Základní školy Hněvotín, která
se těchto sportovních akcí pravidelně účastní. Jedná se vždy o pohár starostů ve florbale, atletice, malé kopané
v přehazované,  vybíjené a Starostův hanácký vdolek.  Celoroční  příspěvek na tyto uvedené akce,  kterých
se účastní i naši žáci, činí pro rok 2023 25.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje finanční dar pro Základní školu Zdeny Kaprálové a Mateřskou
školu Vrbátky, p. o., ve výši 25 000 Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11/3Z/2023 bylo schváleno.

c. Žádost občanů a vedení Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p. o.

Žádost občanů a vedení Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, p. o., o kácení dřevin v majetku obce.
Upozornili obecní úřad na suché a nebezpečné stromy v katastru obce Hněvotín. Z těchto důvodů vedení obce
požádalo Ing. Petra Kubíka, Ph.D. o odborné posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti předmětných
stromů na pozemcích č. p. 93, 1165/5, 213/7, 213/20, 1004 a 1005 v k. ú. Hněvotín, uvedené v odborném
posudku. Na základě doporučení v odborném posudku ze dne 24. 1. 2023 obecní úřad Hněvotín tímto žádá
zastupitelstvo  obce  o  souhlas  pro  pokácení  samostatně  stojících  dřevin  s  obvodem  širším  jak  30  cm
rostoucích mimo les na výše uvedených pozemcích v majetku obce Hněvotín, a to odbornou firmou. Vytěžené
dřevo bude bezplatně věnováno místním občanům a spolkům jako dřevo palivové dle zveřejněného záměru dne
23. 1. 2023. Po vykácení stromů dojde k náhradní výsadbě stromů v katastru obce Hněvotín.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje žádost občanů a vedení Základní školy a Mateřské školy Hněvotín,
p. o., o kácení dřevin v majetku obce.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12/3Z/2023 bylo schváleno.

Přílohy:
SKM_C300i23031008490

d. Žádost obecního úřadu o souhlas s kácením dřevin

Žádost obecního úřadu o souhlas s kácením dřevin na pozemcích uvedených v předloženém dendrologickém
posudku.  Obec Hněvotín získala stavební  povolení  pro výstavbu Cyklostezky Hněvotín –  Lutín a  zahájila
výběrové řízení pro tuto stavbu. Součástí stavby je nutnost vykácení stromů v místě plánované Cyklostezky.
Na předmětné stromy byl vypracován dne 15. 2.  2023 dendrologický posudek s geodetickým zaměřením
každého stromu od Ing. Petra Kubíka, Ph.D. v rozsahu nezbytném pro zajištění legislativního povolení kácení
dřevin.  Vytěžené  dřevo  bude  bezplatně  věnováno  vlastníkům pozemků na  kterých  se  předmětné  stromy
nachází. Stromy v majetku Obce Hněvotín budou bezplatně věnovány místním občanům a spolkům jako dřevo
palivové dle zveřejněného záměru dne 23. 1. 2023. Po vykácení stromů dojde k odfrézování pařezů a náhradní
výsadbě stromů v katastru obce Hněvotín.

Diskuze:
*** říká, že cyklostezka u prvního kopce nezasahuje do lipové aleje.
*** Zasahuje.
*** říká,  že  by  cyklostezka  šla  klidně  posunout,  aby  se  nemusely  kácet  stromy.  Dělali  to

u chodníku taky s dotací od státního fondu dopravy u zemědělského družstva a nebyl s tím
žádný problém.

*** projednával to se starostou z Lutína a bojí se, aby se nepřišlo o dotaci, pokud by se to
jakkoliv měnilo. Ještě to budou prý projednávat.

Rozvinula se debata

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje žádost obecního úřadu o souhlas s kácením dřevin na pozemcích
uvedených v předloženém dendrologickém posudku.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13/3Z/2023 bylo schváleno.
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Přílohy:
SKM_C300i23031008520

e. Žádost spolku Jdeme Autistům Naproti, z.s.

Žádost spolku Jdeme Autistům Naproti,  z.s.  Žilinská 198/26a, Olomouc, IČ:27041972 o poskytnutí dotace
na jejich činnost  v  roce 2023 v  celkové výši  30.000 Kč.  Prostředky budou převážně použity  na úhradu
cestovného, pořizování spotřebního materiálu, didaktických pomůcek, kancelářské pomůcky, nájmy prostor pro
ambulantní formu služeb a odborné vzdělávání pracovníků služeb pro pomoc rodinám autistů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hněvotín  zamítá  žádost  spolku  Jdeme Autistům Naproti,  z.s.,  Žilinská  198/26a,
Olomouc, IČ:27041972 o poskytnutí dotace na jejich činnost v roce 2023 v celkové výši 30.000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14/3Z/2023 bylo schváleno.

f. Žádost sdružení Zdravotní klaun, o.p.s.

Žádost sdružení Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany, IČ: 26547953, o dar pro činnost
sdružení v roce 2023. Prostředky budou použity pro potřeby financování programu organizace Zdravotní klaun
o.p.s., ve spádové nemocnici Olomouckého Kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín zamítá žádost sdružení Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9 –
Vysočany, IČ: 26547953, o dar pro činnost sdružení v roce 2023.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15/3Z/2023 bylo schváleno.

g. Žádost paní o výmaz předkupního práva

Žádost paní *** o výmaz předkupního práva na pozemek p. č. 603/2. Obec Hněvotín prodala v roce 1998 paní
***,  pozemek p.  č.  603/2 se  zřízením předkupního práva k  tomuto pozemku.  Usnesením z  19.  zasedání
zastupitelstva  obce  ze  dne  12.  10.  2021  zastupitelé  zrušili  předkupní  právo  pro  obec  Hněvotín  pouze
na pozemek č. st. 485, tj. rodinný dům paní ***. Z těchto důvodů navrhuji vyhovět žádosti paní *** a zrušit
předkupní právo i na původní pozemek p. č. 603/2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín  schvaluje  žádost  paní  ***  o  výmaz předkupního práva na pozemek p.
č. 603/2.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 16/3Z/2023 bylo schváleno.

h. Žádost pana o posouzení předloženého záměru

Žádost  pana ***  o  posouzení  předloženého záměru zakoupit  nemovitost  v  katastru obce Hněvotín  na p.
č. 546/2, 7, 15, 8, 14, 17 a 243 a 1228 pro vybudování firemního sídla s nízkou halou o rozměrech 18x30m a
byt správce s pěti  dvoulůžkovými pokoji,  vč.  parkovacích ploch. Lokalita je dle platného územního plánu
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vedena jako zóna SX-smíšené bydlení. Pro tento záměr bude tedy nutné upravit Územní plán obce Hněvotín,
který si pan *** uhradí na vlastní náklady a žádá zastupitelstvo obce o souhlas s tímto záměrem a umožnění
změny územního plánu dle přiloženého záměru.

Diskuze:
*** prý mluvil s majitelem o této nemovitosti a nevěděl o tom, že se to má prodávat a prodávat

to nechtějí. Manželé se budou rozvádět, ale prý nejspíše manželku vyplatí. Myslí si, že skrz
ochranné pásmo by se tam nemělo budovat.

Rozvinula se debata.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hněvotín  zamítá  žádost  pana  ***  o  posouzení  předloženého  záměru  zakoupit
nemovitost v katastru obce Hněvotín na p. č. 546/2, 7, 15, 8, 14, 17 a 243 a 1228 pro vybudování firemního
sídla s nízkou halou o rozměrech 18x30m a byt správce s pěti dvoulůžkovými pokoji, vč. parkovacích ploch.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 17/3Z/2023 bylo schváleno.

i. Žádost SFK Nedvězí o zapůjčení sekacího stroje na sezónu 2023

Žádost SFK Nedvězí o zapůjčení sekacího stroje na sezónu 2023. SFK Nedvězí byla odcizena sekačka z jejich
zamčeného skladu. Na tento sklad se nevztahovala pojistka klubu, a proto pojišťovna škodnou událost neplnila.
Z těchto důvodů předseda SFK Nedvězí pan Struhár požádal dne 27. 2. 2023 Obec Hněvotín o zapůjčení
sekacího traktůrku, který využívalo TJ FC Hněvotín. Po zakoupení nové sekačky má obec Hněvotín jeden sekací
traktůrek jako rezervní. Navrhujeme bezplatně zapůjčit sekací traktůrek sportovnímu klubu na sezónu 2023.
Náklady na provoz a údržbu by si hradil SFK Nedvězí.

Diskuze:
*** říkal, že na zapůjčený traktůrek musí mít pojistku, že jinak jim to ukradnou znovu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hněvotín  schvaluje  žádost  SFK Nedvězí  o  bezplatné  zapůjčení  sekacího  stroje.
na sezónu 2023.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 18/3Z/2023 bylo schváleno.

10. Různé

a. Pokračující výstavba v obci

Zastupitel Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD informoval přítomné o pokračující výstavbě v obci.

Oprava komunikace ul. U zahrádek (pokládka konstrukční vrstvy a její hutnění)
Rekonstrukce bytové jednotky v domě s pečovatelskou službou (práce realizují převážně zaměstnanci
obce + elektro firma Malík)
Zpevnění krajnice vozovky při příjezdu do Hněvotína u hřbitova v délce 80m
Úprava  sportovního  hřiště  v  areálu  Základní  školy  (na  žádost  vedení  školy  došlo  k  odstranění
antukového povrchu hřiště a doplnění ornice pro založení travnatého povrchu)
Seřízení topného systému v ZŠ a MŠ Hněvotín vč. zaškolení obsluhy (systém je nyní nastaven dle
skutečné potřeby školního personálu, přičemž se teplota topných těles mění automaticky v závislosti
na denním či noční době)
MMOl odbor stavební zastavil Stavební řízení pro komunikaci U zahrádek z důvodů neodstranění vad
v  projektové  dokumentaci  projektantem  stavby  (po  úpravě  projektové  dokumentace  a  aktualizaci
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neplatných vyjádřeních správců sítí bude opětovně požádáno o vydání stavební povolení pro stavbu)
Došlo  ke  geodetickému  vytýčení  a  předání  staveniště  odborné  firmě  pro  realizaci  stavby
Hydrogeologického  Vrtu  HVH2  v  západní  části  obce  a  v  nejbližších  dnech  firma  započne
s vrtáním hydrogeologického vrtu
Pokračuje výměna vodoměrů v rodinných domech občanů obce (práce provádí Dušan Blechta Hněvotín
284, IČ:17877687)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín bere na vědomí pokračující výstavbu v obci

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

b. Rekonstrukce přízemního bytu v DPS

V  přízemí  bytového  domu  Hněvotín  č.  p.  38  je  byt  s  původním  sociálním  zařízení,  elektroinstalací  a
vodoinstalací. Zaměstnanci obce zajistí demolici sociálního zařízení a následné zednické a obkladačské práce
v bytě.  Elektrikářské,  stolařské a vodoinstalatérské práce zajistí  dodavatelské firmy. Předpokládaná cena
celkové opravy bytu je do 300.000 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje rekonstrukci přízemního bytu v DPS.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 19/3Z/2023 bylo schváleno.

c. Kácení dřevin mimo les odbornou firmou

Projektová dokumentace pro výstavbu Cyklostezky z obce Hněvotín do obce Lutín, vypracovaná v r. 2021
projektantem Ing. Šimkem vyžaduje pokácení vybraných stromů a keřů. Pro tuto zakázku byla vypracován
odborný  dendrologický  posudek  a  cenová  nabídka  od  specializované  firmy.  Doporučujeme  zakázku  pro
pokácení cca 130 stromů, nařezání kmenů pro jejich jednodušší manipulaci a likvidace klestu, zadat odborné
firmě Martin Latiok, V Kopřivách 7, IČ: 13639358, za celkovou smluvní cenu 463.000 Kč.

Diskuze:
*** řeší odstraňování pařezů a kořenů na cyklostezce, aby se cyklostezka pak nepropadala.
*** zastupitelstvo bere připomínku na vědomí.
*** myslí si, že kácení stromů a následné odstraňování pařezů vyjde draho a myslí si, že by bylo

lepší stromy odstranit rovnou s kořeny.
*** řešili to už s panem Latiokem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje kácení dřevin mimo les odbornou firmou.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 20/3Z/2023 bylo schváleno.

d. Pronájem bytu v DPS žadateli

Obecní úřad oznámil dne 21. ledna 2023 vyvěšením na úřední desce obce záměr pronajmout bytovou jednotku
v majetku obce na adrese Hněvotín 38. Obecní úřad vede i evidenci žádostí občanů o přidělení bytu v majetku
obce. Žadatelé byly na základě data podání žádosti postupně osloveni. Ti, kteří již nemají zájem o přidělení
bytu, byli z evidence vyřazeni. Zájem o přidělení bytu potvrdil občan obce Hněvotína pan *** ***, který je
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nucen opustit byt své přítelkyně. Z výše uvedených důvodů navrhujeme pronajmout volný byt na adrese č.p. 38
panu *** od 1. 3. 2023.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje pronájem bytu v DPS žadateli od 1. 3. 2023.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 21/3Z/2023 bylo schváleno.

e. Kulturní a společenské akce

Od posledního zasedání zastupitelstva dne 6. prosince 2022

Proběhlo:

Vánoční pečení seniorů a dětí v Kulturním sále
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce
Taneční zábava sboru dobrovolných hasičů Hněvotín
Novoroční výšlap do hněvotínských skal
Novoroční Ohňostroj před obecním úřadem
Volby prezidenta české republiky
Ples mysliveckého sdružení Blata

Připravujeme:

4. 3. Tradiční Obecní zabíjačka s ochutnávkou specialit
5. 3. Maškarní karneval MŠ Hněvotín
17. 3. Hněvotínský košt v kulturním domě
1. 4. Den otevřených dveří v ZŠ
11. 4. 4. zasedání zastupitelstva obce
21. 4. Jarní setkání seniorů
21. 4. Zápis dětí do ZŠ
20. 4. Den Země – společně se ZŠ Hněvotín

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín bere na vědomí kulturní a společenské akce

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

f. Záměr odkoupení pozemků

Z  důvodu  plánované  výstavby  cyklostezky  Hněvotín  -  Topolany  a  dosavadním  předjednáním  s  majiteli
dotčených pozemků,  navrhujeme zadat  firmě vypracování  geometrických plánů pro  dělení  pozemků s  p.
č.346/1,2,3,4,5,6 a 346/19,20,21 vč. vypracování kupních smluv pro tyto oddělené pozemky s odkoupením
do majetku obce Hněvotín za cenu 400 Kč/m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje záměr odkoupení pozemků.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 22/3Z/2023 bylo schváleno.
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g. Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti - KIDSOK

V souladu s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje je
výše příspěvku na rok 2023 navýšena o mezinárodní inflaci za uplynulý kalendářní rok, která činí 15.1%. Pro
stanovení výše této inflace je rozhodující cenový index spotřebitelských cen uveřejněný Českým statistickým
úřadem. Příspěvek pro rok 2023 činí 339 189,90 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 339 189,90 Kč
bez DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 23/3Z/2023 bylo schváleno.

h. Dotace

Starosta obce informoval přítomné o získaných a plánovaných dotacích.

Získali jsme dotaci z programu IROP pro výstavbu Cyklostezky Hněvotín – Lutín. Finance budou hrazeny
po ukončení stavby dle pravidel dotace
Podání žádosti u Olomouckého Kraje pro poskytnutí dotaci pro dofinancování cyklotrasy Hněvotín –
Lutín ve výši
Získali jsme dotaci ze SFŽP ve výši 442 432 Kč pro výstavbu Hydrogeologického vrtu. Finance budou
uhrazeny po dokončení průzkumu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín bere na vědomí informace o plánovaných a získaných dotacích.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

i. Úprava finančních odměn zastupitelům obce

Vláda ČR 30. listopadu 2022 schválila novelu nařízení, která upravuje výši odměn členů zastupitelstev obcí a
krajů.  Ty jsou od 1. ledna 2023 možné pro neuvolněné zastupitele navýšit až o 10 procent. O navýšení odměn
rozhoduje samo zastupitelstvo obce. Navrhujeme tímto upravit měsíční odměny neuvolněným zastupitelům
s platností od 1. 3. 2023 takto:

Místostarostové: Mgr. Lucie Přikrylová a Ing. Jaromír Sleha – každý 17.876 Kč
Předsedové výborů:  Miloslav Antl, Ing. Libor Blaťák, Doc. JUDr. Ondřej Svaček, LLM. PhD, MUDr. Pavla
Hluší, Mgr. Iveta Šutová – každý 3.972 Kč
Člen zastupitelstva:  Zdeněk Filip 1.986 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje úpravu finančních odměn zastupitelům obce.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 24/3Z/2023 bylo schváleno.

11. Smlouvy obce a dodatky ke smlouvám

a. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.
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Smlouva obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 40502, IČ: 24729035, o zřízení
věcného břemene č.  IV-12-8021936/3,  Hněvotín p.  č.  927/60 –  připojení  k NN, dle geometrického plánu
č. 1431-1032/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu obce s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 25/3Z/2023 bylo schváleno.

b. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.

Smlouva obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 40502, IČ 24729035, o zřízení
věcného břemene č.IV-12-8019718/VB/001, Hněvotín p. č. 927/58 – připojení k NN, dle geometrického plánu
č. 1396-297/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu obce s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 26/3Z/2023 bylo schváleno.

c. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.

Smlouva obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 40502, IČ 24729035, o zřízení
věcného  břemene  č.IV-12-8022316/2,  Hněvotín  p.  č.  603/5  –  připojení  k  NN,  dle  geometrického  plánu
č. 1427-1300/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu obce s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 27/3Z/2023 bylo schváleno.

d. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.

Smlouva obce s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 40502, IČ 24729035, o zřízení
věcného  břemene  č.IV-12-8022094/2,  Hněvotín  p.  č.  1052  –  připojení  k  NN,  dle  geometrického  plánu
č. 1428-1189/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu obce s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 28/3Z/2023 bylo schváleno.

e. Smlouva obce s ČEZ ESCO, a.s.

Smlouvu obce s ČEZ ESCO a.s., Praha, Dlouhá 1444/2 IČ:03592880 o sdružených službách dodávky elektřiny
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ze sítě NN č. 1295541743 pro nové odběrné místo na parcele č. p. 276/2 pro Veřejné osvětlení ul. Topolanská.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu obce s ČEZ ESCO, a.s. o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě NN.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 29/3Z/2023 bylo schváleno.

f. Smlouva obce s ČEZ Distribuce, a.s.

Smlouva  obce  s  ČEZ  Distribuce  a.s.,  Teplická  874/8,  Děčín  IV  –  Podmokly,  PSČ  40502,  IČ  24729035.
o  připojení  odběrného  elektrického  zařízení  k  distribuční  soustavě  do  napěťové  hladiny  0,4  KV  č.  23-
SOP-01-4122126443 na pozemku č. p. 578 v majetku Obce Hněvotín – pro FVE přečerpávací stanice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hněvotín  schvaluje  smlouvu obce  s  ČEZ Distribuce,  a.s.  o  připojení  odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 30/3Z/2023 bylo schváleno.

g. Smlouva obce se Solar BRYKA, s.r.o.

Smlouva  obce  se  společnosti  Solar  BRYKA,  s.r.o.  Nové  sady  988/2,  Staré  BRNO,  zastoupenou  panem
Břetislavem Kašparovským, Jabloňova 6, IČO: 72488611, o zhotovení projektové dokumentace, vyřízení dotace
pro dotační titul RES vč. energetického auditu pro FVE na budovách v majetku obce Hněvotín (Základní škola,
Přečerpávací stanice, Obecní úřad).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín  schvaluje  smlouvu obce s  Solar  BRYKA,  s.r.o.,  o  zhotovení  projektové
dokumentace,  vyřízení  dotace pro dotační  titul  RES vč.  energetického auditu  pro FVE na budovách
v majetku obce Hněvotín (Základní škola, Přečerpávací stanice, Obecní úřad).

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 31/3Z/2023 bylo schváleno.

h. Smlouva obce se SFŽP

Smlouva obce se SFŽP o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ve výši 442 432 Kč, pro akci
s názvem „Hněvotín -Vrt HVH 2, posilovací zdroj vody pro obec“. Navrhujeme přijmout dotaci v uvedené výši,
která  bude  obci  připsána  na  bankovní  účet  vedený  u  ČNB až  po  ukončení  akce.  Celková  cena  díla  je
741 742 Kč s DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu obce se SFŽP o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 442 432 Kč, pro akci s názvem „Hněvotín -Vrt HVH 2, posilovací zdroj vody pro
obec“.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 32/3Z/2023 bylo schváleno.

i. Nájemní smlouva o budoucí smlouvě s Olomouckým krajem

Nájemní smlouva o budoucí  smlouvě s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Ol.  kraje,  p.  o.,
o nájem částí uvedených pozemků na dobu neurčitou, které slouží ke stavbě cyklotrasy Hněvotín – Lutín.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hněvotín  schvaluje  nájemní  smlouvu  o  budoucí  smlouvě  s  Olomouckým krajem
o nájem částí uvedených pozemků na dobu neurčitou, které slouží ke stavbě cyklotrasy Hněvotín – Lutín.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 33/3Z/2023 bylo schváleno.

j. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce osobního automobilu Octavia

Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce osobního automobilu Octavia ze dne 1. 9. 2021. Osobní automobil je majetkem
obce Hněvotín, který má bezplatně zapůjčena ZŠ a MŠ Hněvotín pro potřeby školy. Dodatkem se upravují
podmínky zapůjčení vozidla v bodu úhrady provozních nákladů, tzn., že ZŠ a MŠ Hněvotín si hradí z vlastního
rozpočtu provozní kapaliny tj. (palivo, vodu do ostřikovačů, olej, chladící kapalinu, aj.). Ostatní náklady spojené
s provozem vozidla hradí majitel vozidla Obec Hněvotín.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje  dodatek ke Smlouvě o výpůjčce osobního automobilu Octavia
ze dne 1. 9. 2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 34/3Z/2023 bylo schváleno.

k. Dodatek k Příkazní smlouvě o zajištění IT služeb pro obec Hněvotín

Dodatek k Příkazní smlouvě ze dne 1. 11. 2022 o zajištění IT služeb pro obec Hněvotín. Příkazník se v Příkazní
smlouvě ze dne 31. 10. 2022 zavazuje na základě požadavků příkazce obstarávat zajištění IT služeb pro obec
Hněvotín. Dodatkem se Příkazní smlouva rozšiřuje o bod č. 6. Příkazce se zavazuje, že při výkonu své činnosti
bude postupovat v souladu s článkem 28. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, jako zpracovatel osobních údajů pro jejich správce, jimž je příkazce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hněvotín  schvaluje  dodatek  k  Příkazní  smlouvě  o  zajištění  IT  služeb  pro  obec
Hněvotín.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 35/3Z/2023 bylo schváleno.

l. Příkazní smlouva č. 2023/IROP/001

Předmětem smlouvy je závazek společnosti ARL INNOVATION, s.r.o., IČ:01744828, se sídlem Horní náměstí
12/19, Olomouc, obstarat záležitosti k projektu s názvem „Cyklostezka Hněvotín – Lutín“ v rámci a v souladu
s  výzvou IROP 2021-  2027-  Infrastruktura  pro  cyklistickou dopravu dle  podmínek uvedených v  Příkazní
smlouvě.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje příkazní smlouvu č.2023/IROP/001.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 36/3Z/2023 bylo schváleno.

m. Smlouva o termínovaném bankovním účtu u Komerční banky, a.s.

Obec má uloženo 10 mil. Kč na termínovaném účtu od 9. 12. 2022 do 9. 3. 2023. Tyto finanční prostředky
plánujeme využít pro výstavbu cyklotrasy Hněvotín – Lutín až v druhé polovině tohoto roku. Navrhujeme
prodloužení termínu převedené částky 10 mil. Kč na termínovaném účtu, s indexovanou úrokovou sazbou 4% -
6% , dle podmínek Komerční banky  a.s., na období následujících tří měsíců.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu o termínovaném bankovním účtu u Komerční banky  a.s.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 37/3Z/2023 bylo schváleno.

n. Smlouva o koupi pozemku p. č. 392/15

Pro zpřístupnění pozemků p.  č.  392/3,  392/4,  392/5 a 392/6 navrhujeme odkoupit  pozemek p.  č.  392/15
o výměře do 320 m2  dle geometrického plánu č. 1297-88a/2019 za cenu 400 Kč/m2  pro budoucí možnou
cyklotrasu směrem na Olomouc.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje smlouvu o koupi pozemku p. č. 392/15.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 38/3Z/2023 bylo schváleno.

12. Pracovní řád, Vnitřní předpis

a. Pracovní řád

Pracovní řád je vnitřní předpis, který vydává zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, který blíže popisuje práva a povinnosti zaměstnanců. Obec Hněvotín má platný Pracovní řád schválený
zastupitelstvem obce z 26. zasedání dne 8. 4. 2014. S ohledem na změnu právních norem a předpisů, byl tento
Pracovní řád, právníkem aktualizován a jeho dnešní znění plně nahrazuje původní pracovní řád z 8. 4. 014.
Pracovní řád č.3/2023 je platný od 1. 3. 2023.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje pracovní řád č. 3/2023.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 39/3Z/2023 bylo schváleno.

b. Vnitřní předpis o poskytování příspěvku na stravování
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Poskytování příspěvku na stravování stálým zaměstnancům obce upravuje Směrnice č. 1/2015, kterou schválilo
zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 18. 8. 2015. Na základě této platné směrnice si zaměstnanci
stravenky od zaměstnavatele odkupovali. V souladu s ustanovením § 236 a § 305 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku  práce  je  Směrnice  aktualizována  a  upravena  způsobem  úhrady  stravenek  srážky  ze  mzdy
zaměstnance a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Vnitřní předpis zcela nahrazuje Směrnici Obce Hněvotín
č. 1/2015 ze dne 18. 8. 2015 a vstupuje v platnost od 1. 3. 2023.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje vnitřní předpis o poskytování příspěvku na stravování.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 40/3Z/2023 bylo schváleno.

13. Diskuse

*** - ptá se, zda se budou opravovat zídky okolo hřbitova a podotýká, že jedna ze zdí, je špinavá a chtěla by
umýt.

*** - odpověděl, že je v plánu oprava, ale že se ještě musí jednat s farářem. Oprava se nechá nacenit a podle
toho se rozhodne.

*** - dále podotýká, že pan Havlík si urval zrcátko na cestě kolem hřbitova, protože je tam úzká cesta. Ptá se,
jestli se s tím něco bude dělat.

*** - zastupitelstvo o tom ví, ale cesta byla zrekonstruovaná v mezích parcel. Je možnost cestu udělat jako
jednosměrku. Pokud by se cesta měla rozšiřovat, muselo by se to řešit přes projekt a přes stavební povolení.

*** - ptá se, zda je pro obec přínosné pořádat zábavy? Když to pořádají hasiči, je z toho prý neskutečný bordel,
kravál, jsou všude opilý děcka, všude čůrají, válí se nazí v parčíku atd. a je to pořád dokola. Odpad ze zábavy
se válí po celé dědině. I týden po zábavě jsou všude prý odpadky. Za celý rok to prý nikdo neposbírá a kluci asi
do ruky hrabě, lopatu, metlu do ruky nevezmou. Jen to traktůrkem posekají. 3x do roka se jen zamete dědina,
vydrží to jen 2 týdny a pak jsou zase všude jen odpadky.

*** - to jsme plynule od zábavy přešli k tomu, že zaměstnanci obce špatně uklízí? Přijmeme teda zaměstnance
na úklid.

*** - ne, to v žádném případě, prý je platit nebude a dá se to zvládnout i tak.

*** - dříve si každý před domem uklízel sám.

***- za zaměstnance dá ruku do ohně, že nedělají skoro nic jiného, než že uklízí.  Kdo má aplikaci "úřad
v  mobilu"  tak  uvidí,  co  tam  budeme  dávat.  Ostatně  lidi  nevychováme,  nezmačkají  krabice,  nedají  je
do kontejneru.

*** - prý nemluví o kontejnerech. Neví kdy naposledy uklízeli, ale odpadky jsou tam pořád.

*** - zaměstnanci uklízeli dnes. Dali jsme to do zápisu, že se musí uklízet častěji. Co se týče zábav, bude prý
jednat s vedením hasičů, aby byla dodržována kapacita.  Ze strany obce se zábavy nezakazují,  ubíjela by
se kultura.

***  -  dočetl  se prý v olomouckých novinách,  že kraj  zřizuje třídírnu odpadu.  Vstoupí  do toho programu
i Hněvotín?

*** - Hněvotín se v tomto zatím drží zpět. Společnost nemá zelenou od celé Evropské unie a ten program může
skrachovat.  Nemá ani  dostatek  financí,  aby  postavili  spalovnu a  chtějí  po  obcích,  aby  už  koupili  akcie.
Nebudeme kupovat něco, o čem nevíme, že se rozjede. Pokud se později rozhodneme, že je to výhodné, tak
se o tom bavit budeme.
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Rozvinula se debata.

*** - uvedl, že když jsou akce typu rozsvěcování stromku, tak je na silnici daná značka zákaz vjezdu. Vadí mu,
že to řidiči nerespektují a že to je nebezpečné.

*** - odpověděl, že to je neukázněnost řidičů, a že zastupitelé s tím nic nemůžou dělat.

*** - podotkl, že příště se může dát přes celou cestu zábrana.

*** - uvedl, že v olomouci mají popelnice na tříděný odpad a že jsou skoro prázdné. On má prý doma tašku
na tříděný odpad a prý jim to bohatě stačí. Myslí si, že by to občané uvítali.

*** - ptal se, zda jsou vodoměry již aktivované.

*** - v červnu, červenci a srpnu se budou kalibrovat a plombovat a vysvětluje, jak funguje dálkový odečet.

14. Rozpočtová opatření
blok 14-1

Rozpočtové opatření č. 26/2022
Rozpočtové opatření č. 27/2022
Rozpočtové opatření č. 28/2022
Rozpočtové opatření č. 29/2022
Rozpočtové opatření č. 30/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2023

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín bere na vědomí rozpočtová opatření.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 14-2

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 41/3Z/2023 bylo schváleno.

15. Usnesení

Návrhová komise jako vždy průběžně sledovala a upravovala návrh usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje usnesení.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 42/3Z/2023 bylo schváleno.

16. Závěr
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Starosta se se všemi rozloučil a poděkoval přítomným.

Ověřovatelé: Ing. Libor Blaťák   ............................................................
 

Ing. Jaromír Sleha   ............................................................
 
Starosta Petr Niessner   ............................................................
 
Datum vyhotovení: 9. 3. 2023


