Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 1.3.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.Miloš Fišer, Roman Knob, Petr Smrček
Omluveni: Zdeněk Jurásek, Marie Polová, Oldřich Tiefenbach
Neomluven:
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 25.1.2010 a 1.2.2010
3. Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 25.1.2010 a 1.2.2010
4. Schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ
5. Schválení dotací pro neziskové organizace a sdružení
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2010
7. Schválení dodatku ke smlouvě s firmou Veolia Transport
8. Schválení smlouvy o dílo s Ing. arch. Dujkou na změnu ÚP Hnojice
9. Kanalizace a ČOV
10. Došlá pošta a různé
11. Diskuse
12. 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.
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 6 členů zastupitelstva obce Hnojice. Omluveni jsou pan Jurásek a paní Polová. Pana
Tiefenbacha omluvil pan Knob. Poté starosta prohlásil 3. 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 ing. Miloše Fišera
– 6 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 3. zasedání ZO. Tento program
byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni zastupitelé jej dostali. Navrhl také, aby diskuse probíhala ke každému bodu
jednání zvlášť.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 3. zasedání ZO ze dne 1.3.2010 včetně změny navržené starostou a
schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 6 hlasů pro.
ad. 2) Kontrola zápisu z 1. zasedání 25.1.2010 – starosta konstatoval, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Juráskem a panem Knobem. V souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích, byl zápis uložen na obecním úřadu k
nahlédnutí. Konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány námitky, a to ani ústně, ani písemnou formou. Zeptal se, zda
má k tomuto zápisu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, takže se zápis pokládá za schválený.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zápis z 1. zasedání ZO, konaného dne 25.1.2010 bez připomínek – 6 hlasů pro.
Kontrola zápisu z 2. zasedání 1.2.2010 – starosta konstatoval, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to panem
Adamem a panem Smrčkem. V souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích, byl zápis uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány námitky, a to ani ústně, ani písemnou formou. Zeptal se, zda má k tomuto
zápisu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, takže se zápis pokládá za schválený.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zápis z 2. zasedání ZO, konaného dne 1.2.2010 bez připomínek – 6 hlasů pro.
ad. 3) Kontrola usnesení z 1. zasedání dne 25.1.2010
ZO Hnojice na svém 1. zasedání pověřilo:
2.1. starostu obce dalším jednáním s Okresním stavebním bytovém družstvem Olomouc ve věci prodeje studny – starosta spolu
s panem Beněm jednali s představitelem OSBD Olomouc panem Schneiderem. OSBD zajistí znalecký posudek a zpracuje
návrh kupní smlouvy a tu pak předloží ke schválení.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 1/2010 ze zasedání ZO
dne 25.1.2009 – 6 hlasů pro.
Kontrola usnesení z 2. zasedání dne 1.2.2010
ZO Hnojice na svém 2. zasedání pověřilo:
2.1. starostu obce podepsáním smlouvy o dílo na rekonstrukci kříže na hřbitově s podmínkou, že smlouva bude platná jen
v případě, že na tuto akci bude získána dotace – smlouva byla podepsána, byla podána i žádost o dotaci
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 2/2010 ze zasedání ZO
dne 1.2.2010 – 6 hlasů pro.
ad. 4) Schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ – starosta informoval, že stejně jako loni žádá
ředitelka MŠ o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu. Jedná se o peníze, které paní ředitelka chtěla loni použít
na nový nábytek, ale dodavatel nebyl schopen jí ho loni dodat, proto by je chtěla převést na letošek a nábytek pořídit letos.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ – 6 pro.

ad. 5) Schválení dotací pro neziskové organizace a sdružení
– starosta informoval, že o dotace požádaly tyto subjekty: TJ Sokol Hnojice, Římskokatolická farnost Hnojice a Hagnózek.
TJ Sokol Hnojice předložila žádost o finanční příspěvek ve výši 70.000,-Kč, z toho by 25.000 mělo být na elektřinu, 25.000 na
plyn a 20.000 na stavební práce.V rozpočtu je částka 140.000, protože loni schválená částka nebyla v loňském roce proplacena
a je tedy zahrnuta do rozpočtu, aby mohla být proplacena letos.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2010 ve výši 70.000,- Kč a
proplacení loni schválené dotace ve výši 70.000,- Kč v letošním roce – 6 pro.
Další žádost podalo občanské sdružení Hagnózek, které požádalo o příspěvek ve výši 20.000,-Kč, který bude použit na
pořízení hudebního CD.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2010 ve výši
20.000,- Kč – 6 pro.
Třetí žádost předložila Římskokatolická farnost Hnojice, která žádá o příspěvek 145.000,-Kč na opravu střechy na kostele, jejíž
náklady mají být 295.000,-Kč. Na pracovní poradě bylo navrženo přispět částkou 100.000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2010 ve výši
100.000,- Kč – 5 pro, 1 proti.
ad. 6) Schválení rozpočtu obce na rok 2010 – starosta informoval, že návrh rozpočtu zastupitelé projednali na pracovní poradě.
Tento návrh rozpočtu byl vyvěšen v souladu se zákonem na úřední desce. V navrhovaném rozpočtu navrhl jedinou změnu –
náklady na školáky, kde bude místo 220.000,- Kč částka 203.541, - Kč a těch zbylých 16.459,-Kč bude převedeno do rezervy.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2010 v předložené podobě – 6 pro.
ad. 7) Schválení dodatku ke smlouvě s firmou Veolia Transport – starosta konstatoval, že všem tento dodatek poslal. Schválení
dodatku nahrazuje dřívější každoroční schvalování smlouvy. Firma Veolia letos nenavyšuje platby za dopravní obslužnost.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012021–09 uzavřené
dne 24.2.2009 včetně dodatku č. 1 mezi Veolia Transport Morava a.s. (dále jen dopravce) a obcí Hnojice (dále jen
objednatel) a pověřuje starostu obce jeho podepsáním – 6 pro.
ad. 8) Schválení smlouvy o dílo s Ing. arch. Dujkou na změnu ÚP Hnojice – starosta informoval, že všem zastupitelům odeslal
návrh této smlouvy. Jedná se o smlouvu na zpracování změny č. 6 ÚP.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje smlouvu o dílo s ing. arch Dujkou na změnu č. 6 ÚP Hnojice a pověřuje
starostu obce jejím podepsáním – 6 pro.
ad. 9) Kanalizace a ČOV – starosta informoval již na lednovém zasedání, že stavební odbor MěÚ znovu začal pracovat na změně
ÚP. Dnes dostali poslední vyjádření z KÚ a nyní bude následovat veřejné projednávání. Pracovník firmy Aquaprokon starostu
informoval, že pro územní rozhodnutí má již shromážděny takřka všechny podklady a že tedy ihned po vydání změny ÚP bude
žádat o územní rozhodnutí. Ing. Koupán na posledním jednání předložil harmonogram dalšího postupu. Pokud tedy nenastanou
zase nějaké komplikace, tak do konce dubna by měla být schválena změna ÚP, do konce června územní rozhodnutí, do konce
července předložena žádost o stavební povolení a do půlky října by mělo nabýt stavební povolení právní moci, takže v říjnu by
měla být podána žádost o dotace. Zopakoval, že toto vše proběhne jen pokud nenastanou nějaké komplikace či obstrukce. Ing.
Fišer se ptal, zda je v projektu počítáno i s pozemky v Rybníce, které obec loni prodala. Starosta odpověděl, že co se týče
kapacity, je s tímto počítáno, ale kanalizaci u těchto pozemků bude stavět firma, která pozemky koupila a napojí se na obecní
kanalizaci. Paní JS se ptala, kde se počítá s výstavbou – jestli vedle hřiště, nebo za hřištěm. Starosta informoval, že v novém
územním plánu by měl být k výstavbě určen celý pozemek, jak vedle hřiště, tak za hřištěm. Část pozemku za hřištěm však patří
státu a ÚZSVM má svou vlastní politiku v nakládání s pozemky, takže zatím se se stavěním na této části pozemku neuvažuje.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a ČOV –
6 pro.
ad.10) Došlá pošta, různé:
- VHS Čerlinka zaslala oznámení o nájemném za provoz vodovodu
- Bonus Zlín poslal vyúčtování za provoz VHP za rok 2009
- MŠ Hnojice žádost o převod hospodářského výsledku
- Veolia dodatek č.2 ke smlouvě
- ČEZ Distribuce stanovisko k požadavku na umístění osvětlení přechodu
- od firmy SUNNY FARM s.r.o. přišla žádost o prodloužení termínu rozvazovací podmínky v kupní smlouvě o jeden rok.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje prodloužení termínu rozvazovací podmínky v Kupní smlouvě ze dne 1.6.2009
o jeden rok, tj. do 31.12.2011 a pověřuje starostu jeho podepsáním – 6 pro.
Různé:
- firma Galileo nabídla obci tvorbu a provoz www stránek. Starosta seznámil zastupitele s touto nabídkou. Sdělil, že za největší
klad této nabídky považuje to, že firma Galileo nabízí systém jednotlivých modulů, takže zákazník si může pořídit stránky
přesně na míru, a hlavně že firma garantuje splnění všech zákonem daných podmínek na obecní stránky. Za největší zápor pak
označil cenu. Pan Knob se vyjádřil, že se mu cena nezdá být nijak přehnaná a pro porovnání sdělil, že cena pořízení a
provozování stránek jejich velkoobchodu je skoro dvojnásobná. Zastupitelé se dohodli, že si prohlédnou stránky obcí, které
firma Galileo zpracovala a provozuje, a rozhodnou se o nabídce později.
ad.11) Diskuse
- pan Knob se ptal, jak pokročilo jednání ohledně IDSOK a firmy Vojtila. Starosta odpověděl, že to byl jeden z bodů jednání,
které proběhlo za účasti jeho, místostarosty a vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství. Byli informováni, že firma
Vojtila bude v letošním roce do systému IDSOK zařazena. Toto je už schváleno, je to ve stadiu dojednávání přerozdělení

peněz za jízdné na území města Olomouce. Zároveň vedoucí oddělení veřejné dopravy informoval starostu a místostarostu, že
všechny druhy dopravy, na něž kraj přispívá, by měly být v jednotném systému dopravy.
- pan Knob se ptal, zda starosta už řešil opravy vozovek po zimě. Starosta odpověděl, že zatím nic takového neřešil, že opravy
vozovek jsou záležitostí SÚS OK. Vedoucí ze Šternberka už se v Hnojicích byl podívat, ale s údržbou můžeme počítat teprve
až skončí zima.
- pan Knob se ptal, zda už bylo jednáno se SÚS OK ohledně oprav silnic po výstavbě kanalizace. Starosta mu odpověděl, že i o
tomto jednali na té schůzce na kraji, kde mu bylo doporučeno, jak v této věci postupovat. Největším problémem bude jako
vždy otázka financování, kdy se bude muset vyřešit, jakým způsobem toto bude obec spolufinancovat. Ing. Fišer vyjádřil svůj
názor, že je potřeba, aby kraj nechal na tuto akci vypracovat projekt.
- paní JS se ptala, zda se bude letos něco dělat s potokem u hřiště. Starosta jí odpověděl, že bude žádat jeho správce –
Zemědělskou vodohospodářskou správu – o údržbu a břehy bude sekat obec.
- pan Adam oznámil, že v mostku u Sokolovny je prasklá trubka. Toto už údajně bylo nahlášeno ještě v minulém volebním
období minulému starostovi. Starosta odpověděl, že požádá SÚS OK o opravu.
- paní JS se ptala, zda má starosta informace, jestli se budou kácet ty topoly u hřiště. Starosta obce odpověděl, že jej majitelé
informovali, že je budou kácet.
- paní JS se ptala, zda bude označena zatáčka za Hnojicema před křížkem. Starosta odpověděl, že byla označena právě dnes, po
páteční nehodě autobusu v tomto místě.
- paní JS se ptala, jak to vypadá s parcelami v nové lokalitě, na kterých ještě stavebníci nezačali stavět. Starosta jí odpověděl,
že s paní P. má dohodnutý podpis smlouvy na středu. Druhá majitelka paní S. využila nedokonalosti kupní smlouvy a svůj
pozemek darovala svému příteli. Pan Adam na to reagoval, že jestli ty smlouvy dělala nějaká firma, tak ať za to nese
odpovědnost. Starosta odpověděl, že pan Tiefenbach nikdy neprozradil jménu firmy, která údajně měla tyto smlouvy pro obec
sepsat, jen sdělil, že tato firma už zanikla. Nikde na obci se nenašly materiály, které by svědčily o tom, že tyto smlouvy pro
obec sepsala nějaká firma. Podle vyjádření právníků tyto smlouvy skutečně umožnily takovýto výklad a paní S. toho dokonale
využila. Paní JS se ptala, jestli se s tím dá ještě něco dělat. Starosta odpověděl, že pravděpodobně s tím obec už nemůže udělat
nic.
- starosta sdělil, že od 20.3. do 31.3. bude v sále úřadu probíhat Velikonoční výstava. Zeptal se zastupitelů na názor, zda by
nebylo vhodné zastupitelstvo přeložit. Zastupitelé se shodli, že toto zasedání by se mohlo udělat v kanceláři úřadu, neboť již
nechodí tolik občanů jako dříve a určitě se do kanceláře také vejdou.
ad.12) Závěr – zasedání bylo ukončeno ve 20.10

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je
v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

