Zápis č. 1/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 7.1.2008 v sále Obecního úřadu Hnojice
****************************************************************************
Přítomni:

Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing. Miloš Fišer, Zdeněk Jurásek, Roman Knob, Petr Smrček, Oldřich
Tiefenbach
Omluveni: Marie Polová
Hosté: viz. presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 3.12.2007
3. Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 3.12.2007
4. Pojištění obce
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území obce Hnojice
6. Návrh plánu rozvoje obce
7. Informace starosty o činnosti orgánů obce
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ad. 1) Veřejné zasedání ZO bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce, panem Liborem Kašpárkem, který přivítal jak členy ZO, tak i
ostatní přítomné občany obce.
Po zahájení zasedání starosta obce upozornil všechny přítomné, že bude z dnešního jednání pořízen zvukový záznam –
k tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta obce konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce Hnojice, pan Tiefenbach omluvil paní Polovou s tím, že
se dostaví později. Starosta obce prohlásil 1. veřejné zasedání ZO za usnášeníschopné.
ZO schválilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání, a to pana Václava Adama a pana Romana Knoba – 8 hlasů pro.
Zapisovatelem zápisu je místostarosta pan Jiří Vrobel.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 1. zasedání ZO a navrhl, aby došlo
ke změně programu, a to aby byl vypuštěn bod č.4. – pojištění obce a místo něj aby byl zařazen bod Schválení doplnění změny
územního plánu č. 4. Ing. Fišer dal návrh, aby byla do programu přidána kontrola zápisu ze 13. zasedání ze dne 27.11.2007.
Starosta souhlasil s tím, že tuto kontrolu má připravenu, doporučil schválit i tuto změnu a dal hlasovat o navrženém programu
včetně změn navržených jím a ing. Fišerem a současně navrhl, aby diskuse členů zastupitelstva probíhala ke každému bodu
jednání zvlášť – schváleno – pro 8
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Romana
Knoba – 8 hlasů pro.
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. zasedání ZO ze dne 7.1.2008 včetně změn navržených starostou obce a ing.
Fišerem a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 8 hlasů pro.
ad. 2) Kontrolu zápisu z 13. zasedání 27.11.2007 provedl starosta obce, pan Libor Kašpárek. Sdělil, že zápis byl řádně ověřen jednou
ověřovatelkou, a to paní Marií Polovou a v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích, byl zápis uložen na obecním úřadu k
nahlédnutí. Konstatoval, že dosud nebyly proti němu podány námitky, a to ani ústně, ani písemnou formou. Ing. Fišer
požadoval dát do zápisu, že podle něj nebyl zápis vypracovaný do 10ti dnů po zasedání zastupitelstva. Pan Tiefenbach sdělil, že
nepodepsal proto, že podle něj nebyl do 10ti dnů vypracován zápis a požadoval dát toto do zápisu.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání ZO, konaného dne 27.11.2007 bez připomínek
– 8 hlasů pro.
Kontrola zápisu ze 14. zasedání 3.12.2007 provedl starosta obce, pan Libor Kašpárek. Sdělil, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to paní Marií Polovou a panem Petrem Smrčkem a v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích, byl
zápis rovněž uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány námitky a to ani ústně
ani písemnou formou. Pan Fišer řekl, že požadoval na minulém zasedání vysvětlení, proč nesmí být zveřejněn zápis zasedání
ZO se jmény diskutujících. Starosta jako odpověď přečetl Stanovisko odboru pro místní správu MV č.15/2004, které bude
přílohou tohoto zápisu. Poté vystoupil pan Tiefenbach s připomínkou, že podle něj ZO nepověřilo na minulém zasedání ZO
podpisem rozpočtové změny starostu, ale místostarostu. Starosta mu odpověděl, že ZO pověřilo starostu a je to tak i v zápise
ověřeném schválenými ověřovateli. Pan Tiefenabach trval na tom, že ZO pověřilo místostarostu a požadoval, aby starosta na
příštím zasedání nechal přehrát záznam ze 3.12.2007. Po diskusi zastupitelů pan Tiefenbach požadoval, aby bylo dáno do
zápisu, že ZO na 14. zasedání pověřilo místostarostu, ne starostu podepsáním rozpočtové změny a že chtěl vyčíslit náklady na
cesťáky, což není v zápise.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání ZO, konaného dne 3.12.2007 s připomínkami
pana Tiefenbacha – 3 hlasy pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování – nebylo schváleno.

ad. 3) Kontrola usnesení ze 14. zasedání 3.12.2007.
- ZO na tomto zasedání pověřilo starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2007. Starosta sdělil, že díky neschválení
návrhu rozpočtové změny č.3 měla i další, schválená rozpočtová změna č.3 a tudíž ta, kterou ZO pověřilo na minulém zasedání
k podepsání starostu měla být č. 4, ne č.5. Starosta podal návrh na usnesení: ZO revokuje bod č.2.1 minulého usnesení a
schvaluje bod č. 2.1 ve stejném znění s rozdílem, že se jedná o změnu č.4/2007 – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi
- pověřilo starostu obce sepsáním kupních smluv na prodej pozemků 248/32 a 248/60, v nichž bude uveden závazek kupujících
zahájit stavbu rodinného domu do 24 měsíců ode dne prodeje pozemku – smlouvy budou podepsány ve středu
- pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy podepsáno a předáno
Štěpánovu k předání na KU
- uložilo starostovi pokračovat v prověřování, zda je možno vymáhat náklady na přeložku nízkého napětí – starosta pokračuje,
na příštím zasedání ZO předloží data, jak vše kolem „lokality Rybník“ postupně probíhalo
- uložilo starostovi připravit podklady pro pojištění obecního majetku dle jednotlivých položek i s oslovením HVP – starosta
informoval, že dle požadavků ZO oslovil zástupce Kooperativy, aby zpracoval nabídku dle jednotlivých pojišťovaných budov.
Zástupce Kooperativy nabídku předložil v požadované podobě. Rovněž tak byl osloven zástupce HVP, ten však zatím nabídku
nestihl vyhotovit. Proto starosta navrhl přesunout bod č.4 – pojištění obce na příští zasedání ZO
- uložilo starostovi doplnit Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území obce
Hnojice o platný ceník, který je zmiňován ve článku I. bod 4 – ceník bude přílohou smlouvy, o smlouvě bude ZO jednat
později v samostatném bodě.
- uložilo starostovi oslovit starostu Šternberka s nabídkou sepsání Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Městské
policie Šternberk i na území obce Hnojice – starosta Šternberka lituje, ale i když by nám rádi pomohli, jejich obecní policie
zajišťuje již tolik úkolů, že rozšiřovat působnost obecní policie dále nemohou a smlouvu s námi tedy podepsat také ne.
- uložilo starostovi obce připravit podklady pro plán rozvoje obce – bude probráno v samostatném bodě.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č.14/2007 ze zasedání ZO
dne 3.12.2007 – 7 hlasů pro, 1 se zdržel.
ad. 4) Schválení doplnění změny územního plánu č. 4 – p. Jan Vyhnánek požádal, zda by šlo urychlit vyřízení změny ÚP tak, aby
mohl začít co nejdříve stavět RD. Po konzultaci na stavebním úřadě navrhl starosta, aby ZO schválilo doplnění změny č.4 o
změnu využití funkční plochy.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje změnu funkčního využití části plochy pozemku 248/87
z plochy ZPF v drobné držbě na plochu individuálního bydlení s tím, že tato změna bude začleněna do změny ÚPN SÚ
Hnojice č. 4 za podmínky, že bude s majitelem pozemku sepsána smlouva o úhradě nákladů souvisejících s touto
změnou – 8 hlasů pro.
ad. 5) Schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území obce Hnojice –
starosta zopakoval, co říkal již na minulém zasedání – tato smlouva slouží k tomu, aby na území naší obce mohla zasahovat
obecní policie Štěpánov. Jde především o zabezpečení bezpečnosti v naší obci, nejen bezpečnosti silničního provozu a
snížení rychlosti projíždějících automobilů díky měření radarem, které bude obecní policie Štěpánov provádět, ale také
zabezpečení bezpečnosti např. při hodech či zábavách, nebo i o odchyt zaběhlého psa. Po diskusi zastupitelů navrhl pan
Knob, aby se tento bod přesunul na příští zasedání ZO obce, až bude předloženo písemné stanovisko Šternberka, že nemůže
tuto službu pro nás zajistit. Ing. Fišer navrhl upřesnit ceny v ceníku. Pan Tiefenbach požadoval, aby ve smlouvě bylo
jednoznačně specifikované, že OU Štěpánov bude na území Hnojic zasahovat na požádání starosty Hnojic. Starosta mu
odpověděl, že to ve smlouvě je napsáno. Pan Knob podal návrh na usnesení: ZO schvaluje přesunutí projednávání
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území obce Hnojice na
příští zasedání ZO– 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
ad. 6) Návrh plánu rozvoje obce – starosta obce navrhl, aby byla zahájena veřejná diskuse o vytvoření strategického rozvojového
plánu a aby byl zřízen výbor ZO, který by se tímto zabýval. Připomněl, že ZO přijalo na svém zasedání dne 5.2.2007
aktualizaci Programu obnovy vesnice, kde byly schváleny akce na nejbližší období. Strategický rozvojový plán by se však
neměl zabývat jen nejbližším obdobím, ale dlouhodobým výhledem v horizontu více než 10 let a na jeho přípravě by se tedy
měla podílet široká veřejnost, nejen ZO. V diskusi k tomuto bodu ing. Fišer řekl, že chce, aby byl zpracován plán rozvoje obce
pro toto volební období i dlouhodobý strategický plán rozvoje. Navrhl také, aby program obnovy vesnice byl zveřejněn tak,
aby se k němu mohli vyjadřovat všichni občané. Starosta připomněl svůj návrh, aby byl ustaven výbor ZO, který by
aktualizoval program obnovy vesnice, tento zveřejnil a zapracoval do něj náměty a připomínky občanů obce. Další možností by
bylo udělat pracovní poradu, na níž by se provedla aktualizace stávajícího programu obnovy vesnice. Pracovní porada by podle
starosty byla lepší řešení, protože by se na ní sešli všichni zastupitelé a bylo by to rychlejší než tvořit výbor, který by dal
zastupitelstvu materiál ke schválení. Ing. Fišer s tímto vyjádřil souhlas s tím, že by se porada měla svolat co nejrychleji a že by
všichni zastupitelé dostali jako podklad kopii současného programu obnovy vesnice. Starosta navrhl, aby se termín a čas určily
okamžitě.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje svolání pracovní porady k návrhu plánu rozvoje obce na 21.1.2008 v 18:00 – 9 hlasů
pro (v průběhu projednávání tohoto bodu programu se k jednání ZO připojila v 19:05 pí. Polová)
ad. 7) Informace starosty o činnosti orgánů obce: Tentokrát starosta informoval o jeho činnosti v minulém měsíci
- absolvoval dvě školení na získávání dotací z POV OK
- proběhlo další jednání s ing. Potužákem z VHS Čerlinka, kde se pokračovalo jednání ve snaze pokročit se ztrátami vody
- OÚ spolu se Sokoli, Hasiči a Kulturním a sociálním výborem připravili v sokolovně Mikulášskou nadílku

- s p. Frýbou z fy. MYFA bylo dohodnuto, že se začne připravovat předání stavby a že vypracuje dodatek o posunutí termínu,
který bude nutný díky přeložení antoníčků. To se trochu pozdrží díky autonehodě projektanta, který připravuje projekt na jejich
přesunutí. MYFA slíbila, že provede zaměření stavby tak, aby mohl projektant pokračovat a co nejdříve projekt dokončit.
- starosta se dohodl se společností SMP Net uzavření dodatku ke kupní smlouvě o prodeji SP
Návrh na usnesení: ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku kupní smlouvy č. 1-20-018/05, 1538-2006-DAOS ze
7.9.2006 a ukládá starostovi splnění této smlouvy vč. dodatku v termínu – 9 hlasů pro.
- zjistil stanovisko MV k zveřejňování zápisů ze zasedání ZO
- zjišťoval, jak to dělají v jiných obcích s rozpočtem a rozpočtovým provizoriem
- nechal zarovnat kaluž u pí. Nemravové, o které se minule zmínila pí. Polová
- proběhlo uzavření kontroly na FÚ bez závad
- absolvoval slavnostní otevírání jídelny na ZŠ Štěpánov, kde měl možnost neformálně pohovořit nejen s politiky předsedou
parlamentu Vlčkem, senátorem Vavrouškem a dalšími starosty, ale také se zástupci firem, které pro Štěpánov dělají různé
zakázky
- na stavebním úřadě zjistil, že musíme začít připravovat nový územní plán obce, který musí být schválen do roku 2011
- pokračoval v jednáních okolo komunikace v lokalitě rybník. Má domluvenou schůzku s projektantem, aby mu dal vyjádření
k užívání komunikace s povrchem recyklát tak, aby takto mohla být zkolaudována
- jednal s panem Hofmeisterem, který provádí v naší obci opravy světel a dohodli se na provedení pasportizace veřejného
osvětlení. Pan Tiefenbach řekl, že osvětlení v obci pasport má.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce o činnosti orgánů obce – 9 hlasů pro
ad. 8) Došlá pošta a různé:
- přišel dopis od společnosti Aqua Procon, ve kterém ing. Koupán předložil seznam podkladů již hotových pro územní řízení.
Telefonicky si s ním starosta dohodl schůzku, na které se domluví na dalším postupu při získávání územního povolení
- ing. Libor Procházka poslal dopis, ve kterém žádá o změnu hranic intravilánu tak, aby byla shodná s venkovní hranicí jeho
parcely a nedělila ji tak, jak je to v současnosti. Starosta tuto změnu navrhne zahrnout do změny č.5, případně do nového
územního plánu obce
- VHS Čerlinka nám zaslala ceny vodného, které jsou 22,80 kč za kubík
- v naší obci proběhla opět Tříkrálová sbírka. Její výtěžek byl 10.138,-Kč. Všem občanům, kteří přispěli, starosta vyjádřil
poděkování
- starosta navrhl složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce k datu 31.12.2007, a to následovně:
Obecní úřad:

předseda Kašpárek Libor
členové
Knob Roman
Adamová Blanka

Knihovna:

předseda
členové

Vrobel Jiří
Žváčková Petra
Janíček Alois

Hasiči – JSDH: předseda
členové

Adam Václav
Pol Oldřich
Oháňka Martin

Návrh na usnesení: ZO schvaluje složení inventarizačních komisí v navržené podobě – 9 hlasů pro
ad. 9) Diskuse
- pan Knob se ptal, jak to vypadá s kanalizací. Starosta mu sdělil, že už byla vypracována koncepce kořenové ČOV, navrhl, že
bude lepší seznámit se s ní podrobně na poradě zastupitelstva. Pan Tiefenbach požádal o zapůjčení jednoho paré studie
vegetativní ČOV a technicko ekonomické studie kanalizace
- pan Knob se ptal na obecní www stránky. Ing. Fišer se připojil, že je na www stránkách málo aktualizací jak ze strany OU, tak
z různých sportovních a kulturních akcí a vyjádřil svůj názor, že OU není schopen stránky naplnit obsahem. K tomu připomněl
pan Jurásek, že už na podzim 2006 navrhoval systém, aby starosta přidával obsah www stránek přímo, ne zprostředkovaně přes
jak je to v současnosti, ale zastupitelstvo to tehdy neschválilo.
Návrh na usnesení: ZO ukládá starostovi pravidelně aktualizovat www stránky obce – 9 hlasů pro
odpovídá: starosta
termín: průběžně
- pan Tiefenbach se ptal, jaký je stav obecních zaměstnanců – starosta odpověděl, že zaměstnanec je jeden
- ing. Fišer znovu otevřel otázku zveřejňování zápisů ze zastupitelstva. Starosta mu odpověděl, že po diskusích s občany zjistil,
že o zveřejňování zápisů ze zasedání ZO je mezi občany zájem, proto chce vyjít vstříc a zápisy zveřejňovat, přesto trvá na tom,
že tyto zápisy budou zveřejněny v anonimizované podobě.
Návrh na usnesení: ZO ukládá starostovi vyvěsit anonimizované zápisy ze zasedání ZO na úřední desce i na
internetových stránkách obce – 8 hlasů pro, 1 se zdržel
odpovídá: starosta
termín: průběžně
- pan Knob podal dotaz, zda byla obec seznámena se zdražováním u firmy Vojtila Trans. Starosta odpověděl, že o tom
informován nebyl. Pan Knob podal návrh na usnesení: ZO ukládá starostovi písemně oslovit firmu Vojtila Trans
s dotazem, proč obec předem neseznámil s chystaným zdražení jízdného – 8 hlasů pro, 1 se zdržel

- pan Tiefenbacha se ptal na valnou hromadu VHS Čerlinka a na zasedání mikroregionu. Pan Vrobl informoval pan o valné
hromadě VHS Čerlinka. Byla to výroční valná hromada, kde kromě běžné agendy byli účastníci informováni o zdražení
vodného a byla jim nabídnuta metodická pomoc při získávání dotací. Starosta informoval o zasedání mikroregionu, které bylo
poznamenáno sporem mezi Šternberkem a horskými obcemi plánujícími výstavbu větrných elektráren. Mimo to se tam
probíraly jen kulturní a společenské akce v členských obcích v příštím roce.
- paní Polová se ptala, kdo určuje, které chodníky bude obecní zaměstnanec prohrnovat traktůrkem a které ne. Starosta
odpověděl, že se prohrnují ty chodníky, které se prohrnout dají tak, jak tomu bylo minulé roky. Dnes obecní zaměstnanec
prohrnul obec jen dopoledne, odpoledne ležel s horečkou a tudíž si občané odhrnovali sníh sami. Na to reagoval ing. Fišer
s myšlenkou, že by bylo potřeba pro tyto případy nějak vyřešit zastupitelnost obecního zaměstnance pro případ nemoci.
- starosta Sokola informoval o připravovaném plese Sokola, který se uskuteční dne 19.1. a o přípravě šibřinek, které budou letos
29.2. a dětský maškarní karneval 2.3.
ad.10) Závěr – Zasedání bylo ukončeno ve 20:35 hodin

Ověřovatelé zápisu :

……………………
starosta obce

Zapsal : Jiří Vrobel

…….…………………
Václav Adam

………………..…….
Roman Knob

