Zápis č. 2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 1.2.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, Zdeněk Jurásek, Petr Smrček
Omluveni: ing.Miloš Fišer, Roman Knob, Marie Polová
Neomluven: Oldřich Tiefenbach
Hosté:
viz. presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Zařazení kříže na hřbitově do majetku obce
3. Schválení žádosti o dotaci na restaurování kříže na hřbitově
4. Diskuse
5. Závěr
ad. 1) Veřejné zasedání ZO bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce, panem Liborem Kašpárkem, který přivítal jak členy ZO, tak
i hosty z řad občanů obce.
Starosta obce konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce Hnojice. Omluveni jsou ing. Fišer, pan Knob a paní
Polová, pan Tiefenbach se neomluvil. Poté starosta prohlásil 2. veřejné zasedání ZO v roce 2010 za usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl jmenován místostarosta pan Jiří Vrobel.
Starosta podal návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Petra
Smrčka – 5 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 1. zasedání ZO. Tento program
byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni zastupitelé jej dostali. Starosta navrhl, aby jako bod 3. byl zařazen do programu
bod Výběr zhotovitele rekonstrukce kříže na hřbitově, neboť k žádosti o dotaci má být přiložena i smlouva se zhotovitelem.
Ostatní body budou projednávány v pořadí dle programu. Navrhl také, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání zvlášť.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 2. zasedání ZO ze dne 1.2.2010 včetně změny navržené starostou a
schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 5 hlasů pro.
ad. 2) Zařazení kříže na hřbitově do majetku obce – starosta sdělil, že se jedná o kříž na hřbitově, který stojí již od roku 1888, kdy
byl dle posudku postaven, na obecním pozemku, a je tedy zřejmé, že je v majetku obce. Obec jej však nemá ve své účetní
evidenci. Proto navrhuje, aby jej zastupitelstvo obce svým usnesením přijala do majetku obce v ceně dle odborného odhadu
390.000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zařazení nemovité věci – kříže na hřbitově, p.č.135, k.ú. Hnojice, v odhadní
ceně 390.000,- Kč, do majetku obce – 5 hlasů pro
ad.3) Výběr zhotovitele rekonstrukce kříže na hřbitově – starosta informoval, že na rekonstrukci kříže dostal celkem 3. nabídky.
Firma Miroslav Horák, Šternberk – restaurování kamene a dek. štuku – 46.672,- Kč, Jan Hrdlička, Olomouc – 38.900,- Kč a
BcA. Martin Parobek a BcA. Lucie Parobková – 57.000,- Kč. Po delší debatě nad návrhy restaurátorských prací vybrali
zastupitelé za zhotovitele BcA. Martina Parobka a BcA. Lucii Parobkovou, a to z důvodu předložení nejkvalitnější nabídky a
proto, že oba tito restaurátoři jsou specializovaní restaurátoři, kteří zaručují odborné provedení prací. Zároveň zastupitelé
rozhodli, že akce bude realizována jen v případě získání dotace. Nebude-li dotace získána, bude provedeno jen rozebrání kříže
z důvodu zajištění provozní bezpečnosti na hřbitově.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zhotovitele rekonstrukce kříže na hřbitově BcA. Martina Parobka a BcA.
Lucii Parobkovou a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s podmínkou, že smlouva bude platná jen
v případě, že na tuto akci bude získána dotace – 5 hlasů pro
ad.4) Schválení žádosti o dotaci na restaurování kříže na hřbitově – starosta navrhl schválit podání žádosti o dotaci na opravu
kříže na hřbitově. Dotace by měla být ve výši 50.000,-Kč, spoluúčast obce 7.000,- Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti na dotaci na restaurování kříže na hřbitově z programu
„Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ – 5 hlasů pro
ad. 5) Diskuse – pan Jurásek se ptal, jak se bude odklízet sníh, když se porouchal obecní traktůrek. Starosta odpověděl, že opět
požádal o pomoc s uklízením sněhu jednoho z nezaměstnaných místních občanů. Dočasně se budou ručně odhazovat
nejfrekventovanější chodníky. Požádal také firmu P & L, která nám nabízela dodání nového traktůrku, zda by mohli vypomoci
v této havarijní situaci a traktůrek nám zapůjčit. Zástupce firmy P & L starostu informoval, že v tuto chvíli mají traktorky
vyprodány, ale do konce týdne se pokusí traktůrek pro obec zajistit.
ad.6) Závěr – zasedání bylo ukončeno v 19.45
Ověřovatelé zápisu:

…………………………
starosta obce
Zapsal: Jiří Vrobel

……………………
Václav Adam

…………………
Petr Smrček

