Zápis č. 4/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 5.5.2008 v sále Obecního úřadu Hnojice
****************************************************************************
Přítomni:

Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.Miloš Fišer, Zdeněk Jurásek, Roman Knob, Marie Polová, Petr Smrček,
Oldřich Tiefenbach

Omluveni:
Hosté:
viz. presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 3.3.2008
Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 3.3.2008
Pronájem bytu na č.p.91
Schválení návrhu zadání 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Hnojice
Zpráva o hospodaření za rok 2007
Schválení rozpočtu na rok 2008
Schválení směrnice č.1/2008 upravující zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Hnojice
Schválení dotací pro spolky
Pojištění majetku a odpovědnosti obce
Kanalizace a ČOV
Informace starosty o činnosti orgánů obce
Různé
Diskuse
Závěr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ad. 1) Veřejné zasedání ZO bylo zahájeno v 19.00 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 9 členů zastupitelstva obce Hnojice. Starosta obce prohlásil 4. veřejné zasedání ZO
za usnášeníschopné.
ZO schválilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání, a to pana Romana Knoba a pana Petra Smrčka – 9 hlasů pro.
Zapisovatelem zápisu je místostarosta pan Jiří Vrobel.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 4. zasedání ZO a navrhl aby
diskuse členů ZO probíhala ke každému bodu jednání zvlášť – schváleno – 9 pro.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Roman Knob a Petra Smrčka – 9
hlasů pro.
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání ZO ze dne 5.5.2008 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke
každému bodu jednání – 9 hlasů pro.
ad. 2) Kontrola zápisu ze 3. zasedání 5.5.2008 provedl starosta obce. Sdělil, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Adamem a ing. Fišerem. 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 3. zasedání ZO, konaného dne 3.3.2008 bez připomínek
– 9 hlasů pro.
ad. 3) Kontrola usnesení z 2. zasedání 11.2.2008.
- ZO na tomto zasedání pověřilo starostu obce podpisem dodatku č.4 smlouvy o dílo s firmou Remit – dodatek podepsán
- pověřilo starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonů Obecní policie obce Štěpánova i na území
obce Hnojice – smlouva byla podepsána, Obecní policie Štěpánov začne zabezpečovat výkony již v květnu
- pověřilo starostu obce vypovězením stávající pojistné smlouvy s HVP – smlouva byla vypovězena
- pověřilo starostu podepsáním dohody o ukončení nájmu s paní Beutelovou – dohoda podepsána
- pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o Závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o. – smlouva podepsána
- ukládá starostovi a finančnímu výboru vypracovat OZV s pravidly na rozdělování dotací z obecního rozpočtu – viz. bod 8
- ukládá starostovi splnění bodu 4.1. ze dne 3.12.2007 do příštího zasedání ZO – starosta informoval ZO o časovém průběhu
dvou kolidujících projektů v „Lokalitě Rybník“ – projektu na NN a projektu na výstavbu komunikace včetně inženýrských sítí.
Po diskusi k tomuto bodu dospěli zastupitelé ke shodě, že viníka této situace zřejmě není možno jednoznačně určit a
způsobenou škodu zřejmě nebude po kom vymáhat.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 3/2008 ze zasedání ZO
dne 3.3.2008 – 9 hlasů pro.
ad. 4) Pronájem bytu na č.p.91 – starosta informoval ZO, že žádost na pronájem bytu podali 3 občané. Sociální výbor spolu se
starostou žádosti projednal a doporučuje pronajmout byt paní A.G. z důvodu nejvyššího věku a největší sociální potřebnosti.
Nájem navrhl starosta na částku 1200,- Kč měsíčně. Tato částka je asi o 50% vyšší než současné regulované nájemné, ale stále
je to částka přijatelná i pro člověka s velmi nízkým příjmem.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pronájem bytu paní A.G. za částku 1.200,-Kč měsíčně a pověřuje starostu sepsáním
nájemní smlouvy. – 8 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
ad. 5) Schválení návrhu zadání 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Hnojice – jedná se stále o změnu č.4 ÚP, tedy o
změnu využití funkční plochy u dvou pozemků. Je to snad poslední krok před projednáním a schválením 4.změny.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb., návrh zadání 4. změny Územního
plánu sídelního útvaru Hnojice, který je přílohou tohoto usnesení a je závazným podkladem pro zpracování návrhu 4.
změny Územního plánu sídelního útvaru Hnojice. – 9 hlasů pro.
ad. 6) Zpráva o hospodaření za rok 2007 – starosta předložil zastupitelům Zprávu o hospodaření obce za rok 2007 a informoval o
tom, ze audit KÚ proběhl bez závad.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Hnojice – 9 hlasů pro.
ad .7) Schválení rozpočtu – starosta obce předložil ke schválení návrh rozpočtu a informoval o změnách, které jsou v tomto návrhu
oproti návrhu, který předložil na minulém zasedání ZO. V diskusi objasnil zastupitelům účel jednotlivých položek rozpočtu.
Pan Tiefenbach požadoval, aby zastupitelstvu byl předložen předem rozpis toho, co jednotlivé položky obnáší, tak jak se to
dělalo dříve a jak je to na webu. Starosta obce jej upozornil na to, že poslední rozpočet zveřejněný na webu obce Hnojice před
funkčním obdobím tohoto zastupitelstva byl na rok 2003. Po delší diskusi se zastupitelé dohodli na tom, že při schvalování
příštího rozpočtu by měli dostat písemně rozpis jednotlivých položek rozpočtu s komentářem. Starosta konstatoval, že pokud
by tato diskuse takto věcně proběhla při schvalování rozpočtového provizoria, mohl tímto způsobem předložit rozpočet už na
minulém zasedání ZO.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2008 v předložené
podobě – 9 hlasů pro.
ad. 8) Schválení směrnice č.1/2008 upravující zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Hnojice – starosta předložil
směrnici, kterou vypracoval podle směrnic OÚ Dubicko a MěÚ Šternberk, přičemž se snažil, aby směrnice i následná
administrativa byla co nejjednodušší.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje směrnici č. 1/2008 upravující zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Hnojice – 9 hlasů pro.
ad. 9) Schválení dotace pro spolky – starosta obce seznámil ZO se žádostmi jednotlivých žadatelů o příspěvky z rozpočtu obce a o
tom, nač je tito žadatelé hodlají použít. Na návrh pana Knoba se ZO rozhodlo hlasovat o každé žádosti jednotlivě.
- TJ Sokol Hnojice – finanční příspěvek ve výši 70.000,- Kč – 9 hlasů pro.
- SDH Hnojice – finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč – 9 hlasů pro.
- Římskokatolická farnost Hnojice – finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč – 5 hlasů pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.
- Občanské sdružení Hagnózek – finanční příspěvek ve výši 16.000,- Kč – 9 hlasů pro.
- MŠ Hnojice – finanční příspěvek k 2008 ve výši 300.000,- Kč – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ve smyslu ust. § 85 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
částku :
70.000,- Kč TJ Sokolu Hnojice,
částku :
25.000,- Kč SDH Hnojice,
částku :
60.000,- Kč Římskokatolické farnosti Hnojice,
částku :
16.000,- Kč Občanskému sdružení Hagnózek a
částku : 300.000,- Kč Mateřské škole Hnojice, příspěvkové organizaci na provoz MŠ v roce 2008,
a pověřuje starostu obce uzavřením smluv k vyplacení schválených částek s jednotlivými subjekty. – 9 hlasů pro.
O: starosta obce
T: 31.05.2008
ad.10) Pojištění majetku a odpovědnosti obce – starosta znovu připravil tabulky nabídek jednotlivých pojišťoven. Zopakoval
zastupitelům, že všechny oslovené pojišťovny dostaly stejné zadání, v němž se požadovalo pojištění na stejné pojistné částky.
Tabulka ukazuje, jaké nabídky jednotlivé oslovené pojišťovny učinily. Upozornil zastupitele, že v pojištění majetku jsou tyto
nabídky srovnatelné, ovšem co se týče pojištění odpovědnosti obce, tak tam se už nabídky pojišťoven výrazně liší. Po diskusi
se zastupitelé shodli, že budou hlasovat o nabídkách všech tří pojišťoven a pokud žádná nezíská nadpoloviční počet hlasů, bude
se rozhodovat mezi dvěmi, které získají nejvíce hlasů.
Hasičská Vzájemná Pojišťovna – 3 hlasy, Česká Pojišťovna – 5 hlasů, Kooperativa – 1 hlas.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pojištění majetku a odpovědnosti obce u České pojišťovny, a.s. a pověřuje starostu
obce podpisem pojistné smlouvy.

ad.11) Kanalizace a ČOV – Starosta informoval ZO, že obdržel vyjádření orgánů, které oslovil kvůli možnosti výstavby kořenové
čistírny odpadních vod. Správce vodního toku sdělil, že nebude mít námitek proti stavbě KČOV, pokud budou hodnoty
vyčištěné vody odpovídat příslušným hodnotám. Odbor ŽP Šternberk upřesnil hodnoty, které je potřeba dodržovat dle nařízení
vlády. Tyto limity KČOV, která by měla být v naší obci, dokáže splnit. Odbor ŽP dále upozornil na to, co vše musí být
splněno, než požádáme o definitivní povolení ke stavbě KČOV. Poslední, a jak se dalo předpokládat negativní stanovisko
přišlo z Povodí Moravy. Povodí Moravy však není účastníkem řízení a proto bylo starostovi doporučeno se tímto stanoviskem
dále nezabývat.
Dále starosta zopakoval důvody, které jej vedou k tomu, aby usiloval o změnu koncepce ČOV na kořenovou ČOV. Řekl, že
kořenová čistírna odpadních vod má z jeho pohledu dvě výhody – ekologickou a ekonomickou. Ekologická výhoda je v tom, že
na kořenové ČOV se voda čistí přirozeným způsobem, kořenová ČOV působí v krajině přirozeně a není zdrojem zápachu a
k čistícímu procesu není potřeba elektrické energie. Co se týče ekonomiky jsou náklady na provoz kořenové ČOV oproti
mechanicko-biologické ČOV zhruba na jedné třetině a tudíž i náklady na stočné budou pro občany podstatně nižší, bude-li
v obci kořenová ČOV než kdyby byla vybudována mechanicko-biologická ČOV. Po velmi dlouhé diskusi, v níž starosta
vysvětloval princip fungování kořenové ČOV, vystoupila paní Polová s připomínkou, že starosta mluví o životním prostředí,
ale na území obce je nepořádek a obecní zaměstnanec by jej měl uklízet. Na to navázal pan Tiefenbach a prohlásil že chce, aby
bylo dáno do zápisu, že se generace budou rvát s kořenovou ČOV, protože on si myslí, že je to špatné řešení. Nakonec vrátil
diskusi do věcné roviny pan Knob, který následně navrhl, aby starosta zjistil, jaké jsou nejzazší termíny pro změnu krajské
koncepce a změnu územního plánu a aby bylo co nejdříve svoláno zasedání ZO jen s tématem koncepce ČOV, kde se bude
řešit pouze toto téma. Na tomto návrhu se shodli všichni členové ZO a dohodli se, že dne 12.5.2008 v 19:30 se bude konat
zasedání ZO s tématem koncepce ČOV.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje svolání zasedání ZO dne 12.5.2008 v 19:30 s jediným bodem programu Kanalizace a
ČOV – 8 pro, 1 se zdržel hlasování.
ad.12) Informace starosty o činnosti orgánů obce:
- žádost na opravu místní komunikace k bytovkám byla vybrána k získání podpory z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje
Návrh na usnesení: ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotacích na akci Oprava místní komunikace
k bytovkám a podpisem smlouvy s již dříve vybranou firmou Kareta Bruntál – 9 pro.
- starosta se zúčastnil porady starostů ORP Šternberk, kde starostové byli seznámeni s pracovníky dozorového orgánu MV,
dále obdrželi info o možnosti zřízení rady obcí pro udržitelný rozvoj území, o pořizování územně analytických podkladů a byli
informováni o programu podpory obnovy kulturních památek
- zasedání Mikroregionu Šternbersko – bylo zaměřeno na představení strategie Šternberka v rozvoji cestovního ruchu, státní a
obecní policie informovaly o své problematice
- starosta informoval zastupitele o problému se získáním nových dotovaných telefonů pro obec, kdy byl informován
pracovníky linky podpory společnosti O2 o tom, že obec nemůže dostat nové dotované telefony, neboť si již dotované telefony
odebrala 12.9.2006. O ničem podobném ovšem na obci nebyly záznamy a nikdo ze zaměstnanců o tomto také nic nevěděl. Po
delším jednání obec nové dotované mobilní telefony získala a starosta požádal o písemné vyjádření oddělení firemních
zákazníků společnosti Telefonica O2 CR.
- bylo provedeno kácení 4 ks stromů v parku u kostela a smrku naproti č.p.111. K tomuto pokácení obec musela přistoupit
z důvodu zachování provozní bezpečnosti kvůli špatnému zdravotnímu stavu těchto stromů. Původně měly být stromy
pokáceny až příští zimu, až bude schválen projekt revitalizace obecní zeleně, ale když při větru spadla z jedné z bříz na chodník
větev silná jak mužská paže, rozhodl starosta, že se stromy musí být pokáceny už letos.
- starosta podal žádosti o další 3 dotace na opravu Sv. Jana Nepomuckého, na vybavení JSDH a na kontejnery na tříděný odpad
- starosta se zúčastnil semináře s tématem zeleň v obci, zaměřeném na problematiku kácení stromů, ale i na jejich výsadbu a
obnovu obecní zeleně, kterou pořádal odbor ŽP KÚ, AOPK a Česká inspekce ŽP. Seminář byl velmi zajímavý a starosta zde
dostal doporučení na velmi dobrou architektu, která pracuje na Olomouckém magistrátu a věnuje se hodně především zeleni na
vsi a jejímu navrhování. Pozval ji k nám do obce, aby se podívala, jak to tady vypadá se zelení a navrhla nám dlouhodobou
koncepci rozvoje zeleně v obci.
- po spoustě vyřizování se podařilo fyzicky přestěhovat antoníčky v lokalitě Rybník. Teď se musí ještě přestěhovat papírově,
potom musí být zaměřeny pozemky, musí být odkoupeny od současných vlastníků, poté teprve bude možno dokončit
komunikaci a zkolaudovat ji.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje výkup pozemků pod budoucími chodníky na parc.č. 248/34, 248/36, 248/37, 248/39,
248/99 a 248/102 za stejnou cenu, za níž byly prodány, a pověřuje starostu sepsáním kupních smluv. – 9 hlasů pro.
- starosta informoval o svém jednání na ÚPZSVVM o pozemcích, které jsou v katastru naší obce, jsou v majetku státu a právo
hospodaření má MNV Hnojice o tom, jak by se daly tyto pozemky převést na obec a o tom, že bude žádat o převod
majetkových práv na obec.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce o činnosti orgánů obce – 9 hlasů pro.
ad.13) Došlá pošta a různé:
- pozvánka na valnou hromadu VHS Čerlinka
Návrh na usnesení: ZO deleguje zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou na
27.5.2008, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Jiřího Vrobla – 9 hlasů pro.
- ČEZ prostřednictvím firmy ELMO-SA zaslal Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jde o to, že
pan K.A. se chce připojit na NN a musí překopat cestu a ČEZ požaduje zřízení věcného břemene. Maximální rozsah je 1m2
nebo 12 m. Starosta navrhl, aby toto ZO schválilo.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu
jejím podpisem – 9 hlasů pro.
- ÚPZSVVM nás informoval o plánovaném vyhlášení I. kola výběrového řízení na prodej nemovitostí – pozemků dříve
patřících k č.p.44
- S tím souvisí další bod – pozemky za č.p.48. Minule se zastupitelé domluvili, že by starosta měl oslovit nějakou realitku a
nabídnout jim tyto pozemky. Zatím starosta jednal se 4 zástupci různých firem a chtěl by, aby si zastupitelé udělali pracovní
poradu s tématem těchto dvou bodů – tedy případným nákupem a prodejem pozemků. Zastupitelé odsunuli rozhodnutí o
svolání pracovní porady na později.
ad. 14)Diskuse
- pan Knob chtěl vědět, kdy se začne s dlážděním pro nádoby na separovaný odpad. Starosta mu odpověděl, že dnes byl
schválen rozpočet, tedy ode dneška jsou peníze na materiál na tato místa schváleny, a že ještě chce počkat, zda budou schváleny
dotace na další kontejnery, aby se mohla začít dláždit obě dvě místa najednou.
- pan Knob se zeptal, jak to pokračuje s prošetřováním ztrát vody na obecním vodovodu a zda již jsou nějaké výsledky
z digitálního měření. Starosta odpověděl, že pokud ví, tak zatím z digitálního měření žádné výstupy nebyly a na zjišťování
příčin ztrát se nadále pracuje.
- pan Knob s paní Polovou se ptali, jak daleko pokročil pan místostarosta při jednáních se spoluvlastníky soukromé části
hřbitova. Pan Vrobel jim odpověděl, že známým dědicům spolumajitelů rozeslal dopisy, aby se vyjádřili, zda mají zájem nadále
tyto pozemky vlastnit. Paní Polová vyjádřila svůj názor, že pokud lidé nemají zájem hřbitovní místo vlastnit, pak nebudou mít
zájem jej převézt ani na obec, protože nejdříve by museli vyřídit dědické řízení, převézt jej na sebe a teprve potom jej převézt
na obec. Pan Tiefenbach řekl, že na soudu je to rozjeté a je to třeba dotáhnout do konce.
- pan Knob se ptal, jak je to se stříkáním chodníků. Místostarosta odpověděl, že obecnímu pracovníkovi došel postřik a dostříká
chodníky, až se postřik dokoupí.
- paní Polová se zeptala, co dělat s dopisem, který přišel od pana Vrobla ke hřbitovnímu místu.
- pan Knob se ptal, jak jsou daleko www stránky obce. Starosta mu odpověděl, že pan B. je má již prakticky dokončeny, ještě
potřebuje něco doladit a začne se do nich převádět obsah ze starých stránek.
- pan Tiefenbach se ptal, jak se pokračuje s prošetřováním ztrát vody na obecním vodovodu. Starosta mu odpověděl, že na totéž
se před několika minutami ptal pan Knob a zopakoval, co mu odpověděl.
- pan Tiefenbach se ptal, zda je funkční nějaká elektronická adresa na obec. Starosta mu odpověděl, že funguje adresa
OU.hnojice@tiscali.cz, ale že mu bylo nahlášeno, že zhruba od poloviny března až do poloviny dubna zřejmě byly nějaké
problémy s touto adresou, neboť několik lidí mu říkalo, že posílali maily, které však na obec vůbec nepřišly.
- pan Tiefenbach se ptal, proč se skácel smrk před č.p. 111. Starosta mu odpověděl, že byl ve špatném stavu a ohrožoval
provozní bezpečnost.
- pan Tiefenbach řekl, že se jej občané ptali, co to je za blato navezene na komunikaci do Mošťánek. Místostarosta mu
odpověděl, že to není bláto, ale že družstvo zavezlo největší díry na této cestě makadamem.
ad.15) Závěr – Zasedání bylo ukončeno v 21:50 hodin

Ověřovatelé zápisu :

……………………
starosta obce

Zapsal : Jiří Vrobel

…….…………………
Roman Knob

………………..…….
Petr Smrček

