Zápis č. 2/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 11.2.2008 v sále Obecního úřadu Hnojice
****************************************************************************
Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, Zdeněk Jurásek, Roman Knob, Petr Smrček, Oldřich Tiefenbach
Omluveni: ing. Miloš Fišer, 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 zápisu ze zasedání ZO ze dne 7.1.2008
4. Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 7.1.2008
5. Schválení proplacení faktur firmě MYFA a schválení dodatku č.3 smlouvy „Komunikace včetně inženýrských sítí v bytové
zóně v lokalitě Hnojice-rybník“
6. Schválení „Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“
7. Schválení aktualizace Programu obnovy vesnice
8. Výběr dodavatele na opravu příjezdové komunikace u bytovek
9. Informace starosty o činnosti orgánů obce
10. Různé
11. Diskuse
12. 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 7 členů zastupitelstva obce Hnojice, omluven je ing.Fišer, pan Tiefenbach omluvil
paní Polovou s tím, že se dostaví později. Starosta obce prohlásil 2. veřejné zasedání ZO za usnášeníschopné.
ZO schválilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání, a to pana Zdeňka Juráska a pana Oldřicha Tiefenbacha – 6 hlasů pro, 1
se zdržel hlasování.
Zapisovatelem zápisu je místostarosta pan Jiří Vrobel.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 2. zasedání ZO a navrhl, aby došlo
ke změně programu, a to aby za bod č.8 byl přidán bod č.9 „Žádost o dotaci“ a o dalších bodech aby bylo jednáno v pořadí,
v jakém jsou v programu a současně navrhl, aby diskuse členů zastupitelstva probíhala ke každému bodu jednání zvlášť –
schváleno – 7 pro.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a pana Oldřicha
Tiefenbacha – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání ZO ze dne 11.2.2008 včetně změny navržené starostou obce a
schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 7 hlasů pro.
ad. 2) Kontrolu zápisu z 14. zasedání ZO 3.12.2007 provedl starosta obce, pan Libor Kašpárek. Sdělil, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to paní Polovou a panem Smrčkem. V souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích, byl zápis uložen
na obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že na minulém zasedání ZO nebyl schválen z důvodu procesních komplikací a je
tudíž předkládán znovu ke schválení. Připomněl, že na minulém zasedání ZO požadoval přehrát záznam ze 14 zasedání, aby
byly ověřeny body, v nichž podle něj není zápis pravdivý. Starosta sdělil, že tento záznam tedy připravil k přehrání a zeptal se
pana Tiefenbacha, zda tedy požaduje jeho přehrání. Pan Tiefenbach záznam přehrát nepožadoval a své námitky z minulého
zasedání ZO nezopakoval. Starosta obce tedy konstatoval, že proti zápisu ze 14. zasedání ZO nebyly vzneseny žádné námitky
ani ústně, ani písemnou formou.
V 18:06 hodin se k jednání zastupitelstva připojila paní Polová.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání ZO, konaného dne 3.12.2007 bez připomínek –
7 hlasů pro, 1 se zdržel.
ad. 3) Kontrola zápisu z 1. zasedání 7.1.2008 provedl starosta obce, pan Libor Kašpárek. Sdělil, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to panem Václavem Adamem a panem Romanem Knobem 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.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání ZO, konaného dne 7.1.2008 bez připomínek –
8 hlasů pro.

ad. 4) Kontrola usnesení z 1. zasedání 7.1.2008.
- ZO na tomto zasedání pověřilo starostu obce podpisem dodatku kupní smlouvy č. 1-20-018/05, 1538-2006-DAOS ze
7.9.2006 – dodatek byl podepsán a odeslán.
- uložilo starostovi splnění kupní smlouvy č. 1-20-018/05, 1538-2006-DAOS ze 7.9.2006 vč. dodatku v termínu – termín do
31.12.2008
- uložilo starostovi pravidelně aktualizovat www stránky obce a uložilo starostovi vyvěsit anonymizované zápisy ze zasedání
ZO na úřední desce i na internetových stránkách obce – starosta postupně přidává různé aktuality a postupně přidá i
anonymizované zápisy z minulých jednání ZO.
- uložilo starostovi písemně oslovit firmu Vojtila Trans s dotazem, proč obec předem neseznámil s chystaným zdražení
jízdného – dopis byl odeslán dnešního dne.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č.1/2008 ze zasedání ZO
dne 7.1.2008 – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.
ad. 5) Schválení proplacení faktur firmě MYFA a schválení dodatku č.3 smlouvy „Komunikace včetně inženýrských sítí
v bytové zóně v lokalitě Hnojice-rybník“ – starosta sdělil, že dodatek 3 mění články II. a III. původní smlouvy v tom smyslu,
že ve článku II. jsou z objektu komunikace vyjmuty živičné vrstvy a v článku III. je posunuta dodací lhůta stavby z důvodu
nutnosti přeložení antoníčků a termín ukončení prací je tak stanoven na červen 2008.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje dodatek č.3 smlouvy „Komunikace včetně inženýrských sítí
v bytové zóně v lokalitě Hnojice-rybník“ a pověřuje starostu obce jeho podepsáním – 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
Dále obec obdržela od firmy MYFA k proplacení dvě faktury na práce provedené především na chodnících v „lokalitě Rybník“
a doplatek na dešťovou kanalizaci. Jedna faktura je na částku 386.771,-Kč a druhá na 614.381,-Kč, obojí vč. DPH
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje proplacení faktur firmě MYFA v částkách 386.771,-Kč a
614.381,-Kč – 5 hlasů pro, 3 zdržel hlasování.
ad. 6) Schválení „Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ – jedná se o
smlouvu s firmou ČEZ na přeložení „Antoníčků“ v „lokalitě Hnojice-Rybník“ za 154.850,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – 8 hlasů pro.
ad. 7) Schválení aktualizace Programu obnovy vesnice – na pracovní poradě dne 21.1.2008 se zastupitelé dohodli na aktualizaci
Programu obnovy vesnice. Starosta tuto aktualizaci předložil ke schválení ZO.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje „Aktualizaci programu obnovy obce Hnojice“ – 8 hlasů pro.
ad. 8) Výběr dodavatele na opravu příjezdové komunikace u bytovek – starosta informoval, že oslovil 4 firmy, aby zpracovaly
cenové nabídky na tuto akci. 3 firmy nabídky podaly. Starosta předložil tyto nabídky zastupitelstvu k výběru.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace k bytovkám“ firmu Kareta Bruntál v ceně dle
nabídky ve výši 369.843,-Kč bez DPH – 8 hlasů pro.
ad. 9) Žádost o dotaci – na pracovní poradě jsme se zastupitelé dohodli, že obec podá žádost o dotaci na opravu cesty k bytovkám.
Proto starosta obce předkládá zastupitelům ke schválení realizaci této akce a také schválení podání žádosti o dotaci na tuto akci
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje realizaci akce „Oprava komunikace k bytovkám“ a podání žádosti o dotaci na tuto
akci v rámci Programu obnovy venkova olomouckého kraje 2008 (dotační titul č.1). V případě schválení a přidělení
dotace bude spoluúčast obce činit nejméně 40% –8 hlasů pro.
ad. 10)Informace starosty o činnosti orgánů obce: Tentokrát starosta informoval o jeho činnosti v minulém měsíci
- proběhly inventury obecního majetku bez závad
- proběhl audit hospodaření obce za loňský rok také bez závad. Pracovnice provádějící audit doporučily, aby ZO schválilo
zvýšení hotovosti v pokladně na 50.000,-Kč. Je to proto, že v pokladně bývá v době vybírání poplatků vyšší částka, než je
v současnosti schválených 10.000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje navýšení pokladního limitu na 50.000,-Kč –7 hlasů pro, 1 proti.
- starosta informoval, že absolvoval schůzku s ing. Koupánem z Aquaprokonu, kde mu sdělil, jak jsou daleko s územním
řízením. Spolu s místostarostou jednali s vlastníky parcel dotčených výstavbou kanalizace, získali všechna potřebná povolení
k uložení kanalizace kromě jednoho, a ten slíbil, že povolení přinese zítra. Také zahájili jednání se spoluvlastníky parcely č.
660, kde má stát ČOV o možnosti odprodeje jejich pozemků a podal žádost o vyjádření ke kořenové ČOV na odbor životního
prostředí ve Šternberku. Pan Tiefenbach připomněl, že na poradě doporučil, aby bylo požádáno písemně o vyjádření i Povodí
Moravy. Starosta přislíbil, že tedy odešle žádost o vyjádření ke kořenové ČOV i na povodí Moravy
- starosta také pokračoval v jednáních na speciálním silničním stavebním úřadu ve Šternberku ohledně možnosti kolaudace
komunikace v „Lokalitě Rybník“. Ing. Klásek z Vissa dal vyjádření k možnosti užívat komunikaci bez živičného povrchu, tedy
s vrchní vrstvou z reciklátu.
- byly podepsány kupní smlouvy na parcely č. 248/32 a 248/60.
- starosta absolvoval školení k výzvě č.02/2007 z ROP Střední Morava
- s ing. Dujkou se radil o tom, zda je lepší udělat 5. změnu ÚP, nebo rovnou nový ÚP – stanovisko ing. Dujky je, že rychlejší
bude udělat 5. změnu ÚP
- při jednání na policii ČR ve Šternberku byl starosta upozorněn, že zaznamenali zvýšenou aktivitu zlodějů v okolí.

- firma Bohemia Energy nabídla obci levnější dodávky elektřiny, než za kolik obec nakupuje elektřinu od firmy ČEZ prodej,
a.s. Je to firma, která se zabývá pouze prodejem elektřiny a garantuje nejnižší ceny na trhu v ČR. Obchodní zástupce této firmy
spočítal, že by naši obec vyšla ročně energie o 16.000,-Kč levněji. Pan Tiefenbach informoval o špatných zkušenostech
s podobnými firmami – viz. Moravia Energy. Starosta informoval, že on sám jako fyzická osoba s firmou Bohemia Energy
smlouvu uzavřel, ale že po špatných zkušenostech, které měl z jednání s obchodním zástupcem firmy Bohemia Energy bude
hlasovat proti schválení této smlouvy.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny s firmou Bohemia Energy a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy – 6 proti, 2 se zdrželi hlasování.
- starosta jednal se starostou hasičů Martinem Oháňkou a Jaroslavem Macháčkem o spolupráci mezi OÚ a SDH Hnojice.
Pozvali jej na zasedání nově zvoleného výboru SDH, kde bude dohodnut především termín dokončení oprav hasičské
zbrojnice.
- starosta se zúčastnil konference samospráv Olomouckého kraje, kde byli seznámeni především s technickými změnami při
podávání žádostí o dotace, upozorněni na nejčastější chyby a upozorněni na platnost zákona o střetu zájmů.
- jednal s p. Drápalou z firmy JD rozhlasy, který nám nabídl vypracovat studii na modernizaci obecního rozhlasu
- oslovil firmy Kareta, Myfa, Oksil a Strabag, aby podali nabídky na opravu cesty u bytovek
- zúčastnil se porady o novém stavebním zákoně. Vedoucí stavebního úřadu starosty informoval o dopadech nového stavebního
zákona na obce. Do konce roku 2011 musí mít naše obec zpracován nový Územní plán obce Hnojice. Doporučili nám však
počkat, až budou zpracovány územně analytické podklady celého území, potom to prý bude levnější a snadnější.
- starosta oslovil firmy Aquaprokon, Poštulka projekce a Visso, aby zaslali nabídku na vypracování projektové dokumentace na
výstavbu komunikace a inženýrských sítí v Rybníce za č.p.48 tak, aby bylo možno získat do září stavební povolení. Pan
Tiefenbach upozornil, že VISSO, spol. s.r.o. již na zakázce začalo pracovat, což zjistil, když viděl písemné oslovení dotčených
orgánů. Na toto upozornění starosta odpověděl, že podle jeho názoru na tom asi Visso pracovat nemůže, když ještě nebyli
vybráni. Dále pan Tiefenbach upozornil, že firmy Aquaprokon a Poštulka projekce se zabývají výhradně vodohospodářskými
stavbami a doporučil, aby byla oslovena ještě firma Agroprojekt Olomouc a IDOP Olomouc. Místostarosta firmu IDOP
nedoporučil pro špatné zkušenosti s touto firmou. Starosta přislíbil, že firmu Agroprojekt Olomouc osloví také. Zastupitelé se
dohodli, že vítěze zakázky vyberou na příštím zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce o činnosti orgánů obce – 8 hlasů pro.
ad. 11)Došlá pošta a různé:
- Remit zaslal dodatek č.4 ke smlouvě o dílo, kterým se mění cena za objemný odpad z 1.060,- Kč/t na 1.270,- Kč/t z důvodu
zvýšení cen skládkových společností v roce 2008 o 10%. Starosta navrhl schválení tohoto dodatku. Pan Knob vyjádřil názor, že
se zvýšením nákladů na svoz by se měly upravit i poplatky občanů za odpad. Starosta odpověděl, že na to by se musela změnit
vyhláška o poplatcích za odpad. Pan Tiefenbach vyjádřil obavu, zda je technicky možné tuto vyhlášku ještě schválit v průběhu
roku. Starosta odpověděl, že si vyžádá právní rozbor, zda je možné změnit ceny v průběhu roku. Paní Polová vyjádřila obavu,
že ztráty za odpad bude muset uhradit obec. Pan Tiefenbach navrhl, že by se s firmou Remit mělo dále jednat.
Návrh na usnesení: ZO pověřuje starostu obce jednáním s firmou Remit o výši poplatku za objemný odpad – 8 hlasů
pro.
odpovídá: starosta
termín: příští zasedání ZO
- firma Connex Morava a.s. předložila ke schválení „Smlouvu o závazku veřejné služby č. 1012021-08“. Zvedá se cena na
84.600,-Kč. Jde o ztrátu z linek, jejichž provoz není hrazen krajem.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o Závazku veřejné služby s firmou Connex Morava a.s. a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy – 8 hlasů pro.
ad. 12)Diskuse
- pan Knob chtěl vědět, jaký je stav nových www stránek. Starosta se zeptá pana Bajera, jak je daleko.
- pan Knob upozornil, že bylo dohodnuto, že obecní kanalizace bude pravidelným bodem jednání, nikolov v bodu „informace
starosty o činnosti orgánů obce“.
- pan Knob se ptal, jak daleko je výběrové řízení na pojištění majetku obce a zda se už ozvala HVP. Starosta odpověděl, že
HVP už nabídku poslala a že bod pojištění obce má připraven na příští zasedání ZO.
- pan Knob se ptal, jak to vypadá se silnicí na Liboš. Starosta odpověděl, že bude jednat na krajském úřadě, odboru dopravy, a
toto bude jeden z bodů jednání. Pan Tiefenbach požádal o sdělení výsledku jednání.
- pan Knob se zeptal, jak to vypadá s novými kontejnery na separovaný odpad. Pan Tiefenbach připomněl, že firma Remit
požadovala rozšíření kontejnerů na oddělené separování bílého a barevného skla. Starosta odpověděl, že to projedná na Remitu
spolu s jednáním o cenách
- pan Tiefenbach řekl, že nebylo schváleno usnesení č.13 z loňského roku. Starosta mu odpověděl, že žádné usnesení nebylo,
neboť zasedání se nekonalo, protože nebyl schválen program. Pan Tiefenbach vyjádřil svůj názor, že usnesení být musí a
starosta mu odpověděl, že to tedy zjistí.
- pan Tiefenbach vyjádřil svůj názor, že pravidelné zasedání ZO by mělo být každý měsíc. Pan Adam připomněl, že v dřívějším
volebním období se zasedání ZO konala co dva měsíce a že podle něj to tak bylo schváleno na půl roku na zkoušku a pak se to
vyhodnotí.
- pan J.K. vyjádřil svůj názor na to, že by zasedání mělo být každý měsíc a že by mělo být kratší.
- pan Tiefenbach se ptal na lékařské prohlídky členů zásahové jednotky. Starosta mu odpověděl, že všichni členové, kteří měli
propadlou prohlídku, obdrželi formuláře, ale ne všichni je už vrátili.
- pan Knob se zeptal, jak to vypadá s úpravou plochy pod kontejnery. Starosta odpověděl, že na jaře se to vydláždí.
- pan Tiefenbach se ptal, zda se budou shánět další pracovníci z úřadu práce a doporučil starostovi, aby se informoval např. Na

Července, kde dělají výběrové řízení na tyto pracovníky. Starosta poděkoval za typ a řekl, že se určitě poradí se zkušenějšími.
- pan Tiefenbach se ptal, jak to vypadá se hřbitovem. Místostarosta mu odpověděl, že nepokračuje, že měl rodinné problémy.
- pan Tiefenbach se ptal, zda je už uklizena betonová suť za hřbitovní zdí po opravě hrobky.
- pan Knob se zeptal, jak to vypadá se studií na revitalizaci náměstí a zda byly osloveny nějaké firmy. Starosta odpověděl, že
osloví firmy tak, aby předložil nabídky k výběru na květnovém zasedání ZO
- pan Tiefenbach se ptal, proč v aktualizaci programu rozvoje obce není u rekonstrukce budovy č.p.160 uveden termín. Starosta
mu připomněl, že na poradě bylo dohodnuto, že tato akce bude udělána podle toho, jak se budou vyvíjet dotace
ad.10) Závěr – Zasedání bylo ukončeno v 19:35 hodin

Ověřovatelé zápisu :

……………………
starosta obce

Zapsal : Jiří Vrobel

…….…………………
Zdeněk Jurásek

………………..…….
Oldřich Tiefenbach

Příloha 1. zápisu č.2/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice konaného dne 11.2.2008

Aktualizace Programu obnovy obce Hnojice
Pro období let 2008 – 2010 a v případě získání dotací by realizace zamýšleného Místního
programu obnovy vesnice postupovala v těchto fázích:
1) Dokončení chodníků a veřejného osvětlení, kolaudace komunikace v bytové
zóně v lokalitě „Hnojice-Rybník“ – r. 2008
2) Oprava komunikace u bytovek – r.2008
3) Zpracování 5. změny územního plánu obce Hnojice – r. 2008
4) Rekonstrukce majetku obce – oprava hasičské zbrojnice a technické budovy ve dvoře
obecního úřadu – r. 2008
5) Oprava kulturních památek – úpravy kapliček kolem obce – r. 2008
6) Pořízení studie na revitalizaci náměstí a autobusové zastávky – r. 2008
7) Projekt + stavební povolení komunikace a inž. sítí „Za Daňkovým“ r. 2008, začít
s výstavbou 2008-09
8) Rekonstrukce autobusové zastávky a jejího okolí v souladu se studií revitalizace náměstí –
r. 2009
9) Oprava mateřské školy – topení, výměna dveří v 2.NP, rekonstrukce topení, vybudování
muzea obce Hnojice, drobné úpravy místnosti pro stolní tenis, hasičské klubovny a
místnosti pro setkávání mládeže (skautská místnost) – r.2009
10) Rekonstrukce obecní budovy č. 160, vybudování „startovacích bytů“
11) Vybudování cyklostezky z obce Hnojice do obce Stádla – r. 2008-2009
12) Obnova a úpravy místního hřbitova – r. 2009-10
13) Vybudování kanalizace a ČOV – r. 2009-2010
14) Vykoupení pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domků a jejich zasíťování – 2008 –
dle jednání s konkrétními majiteli pozemků
Po roce 2010
1) Oprava místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení – po dokončení výstavby
kanalizace a ČOV – r. 2010
2) Obchvat obce Hnojice – prosazovat dodržení pokynů pro zpracování zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje, přijatých 5.3.2007 a zařazení obchvatu Hnojic do nového ÚP
Olomouckého kraje
3) Revitalizace nádržky
4) Kultivace Hájku
5) Budování biokoridorů
6) Pokračovat v plnění programu obnovy vesnice dle ÚP – výkup pozemků v Kukově a
postupná revitalizace Vémola
7) Vybudování víceúčelového sportovního zařízení
Tuto aktualizaci Programu obnovy obce Hnojice přijalo ZO Hnojice na svém 2. zasedání dne
11.2.2008

