Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 20.12.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice
PROGRAM :

1)

2)

3)

4)

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 29.11.2010
3. Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 29.11.2010
4. Schválení nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
5. Kanalizace a ČOV
6. Došlá pošta a různé
7. Diskuse
8. Závěr
Zasedání ZO bylo zahájeno starostou obce panem Liborem Kašpárkem v 19.00 hodin. Starosta obce přivítal členy zastupitelstva
obce a také hosty z řad občanů naší obce.
Po zahájení zasedání starosta obce upozornil všechny přítomné, že bude z dnešního jednání pořízen zvukový záznam - k tomuto
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, omluven je pan Adam, a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Blanka Adamová.
Starosta podal návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka
– 8 hlasů pro.
Starosta konstatoval, že program dnešního zasedání ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni zastupitelé jej dostali. Vznesl
dotaz, zda má někdo k tomuto programu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, proto starosta předložil návrh na usnesení: ZO
Hnojice schvaluje program 3. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 20.12.2010 a schvaluje, aby diskuse
probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 8 hlasů pro.
Kontrola zápisu ze 2. zasedání ZO dne 29.11.2010 – starosta konstatoval, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to panem Antonínem Kolářem a panem Josefem Papicou, 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, předložil tedy návrh na usnesení: ZO Hnojice
bere na vědomí zápis z 2. zasedání ZO, konaného dne 29.11.2010 – 8 hlasů pro.
Kontrola usnesení z 2. zasedání dne 29.11.2010
ZO pověřilo v bodě:
5.1. starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2010 v rozpočtu obce na r. 2010 – bude schválena na konci roku dle
skutečných příjmů a výdajů
5.2. starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene k přípojce NN
na parc.č. 743 – smlouva byla podepsána
5.3. starostu obce dalším jednáním se společností ČEZ Distribuce a.s. ve věci navýšení celkové náhrady za věcná břemena na
214.680,- Kč a za omezení v obvyklém užívání na 65.000,- Kč za všechny pozemky – starosta jednal s ing. Bujokem, který
zopakoval, že nemohou schválit vyšší částku. Starosta odešle dopis na vedení ČEZ Distribuce
Připomínka pana Ing. Fišera, zda byla podána dotace na změnu ÚP – bod 3.3. Usnesení 11/2010 – starosta odpověděl, že dotace
byla podána dne 13.12.2010. Ing. Fišer doporučil, že by se měla kontrolovat i usnesení, která nebyla dokončena z minulých
zastupitelstev. Starosta odpověděl, že si na toto zpracovává tabulku podle doporučení ze školení, aby měl přehled všech přijatých
usnesení. Uvedl také, že kontrolní výbor co půl roku kontroluje, zda byla usnesení ZO splněna. Dále vznesl ing. Fišer dotaz, zda
byla provedena výměna radiátorů na čp. 91 a zda bude vyfakturována do konce roku. Starosta odpověděl, že se na tom ještě
pracuje a bude vyfakturováno do konce roku 2010, protože na to jsou schváleny finance v letošním rozpočtu.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 2/2010 ze zasedání ZO dne 27.9.2010 – 8
hlasů pro.
Schválení nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích – starosta uvedl, že odbor dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra informoval obec, že vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nový daňový řád (z. č.
280/2009 Sb.), stávající obecně závazné vyhlášky, na základě kterých v obci vybíráme místní poplatky, se musí s účinností od 1.
ledna 2011 přepracovat a měly by být projednány a schváleny zastupitelstvem obce do konce roku 2010. Zaslali vzory nových
vyhlášek, které odpovídají změněnému zákonu. Starosta do nich zapracoval stávající poplatky tak, jak byly schváleny minulými
vyhláškami. Navrhl schválit je takto, aby nabyly účinnosti požadované zákonem. Pokud by zastupitelé chtěli změnit výši
poplatků, můžou se k nim kdykoliv v budoucnu vrátit a změnit poplatky jednotlivě. Dvě z vyhlášek ruší své předchůdce, tři
nikoliv, proto by ZO mělo zrušit platnost předchozí OZV č.4/2003 o místních poplatcích a zároveň zrušit i směrnici č.1/2008 o
poskytování příspěvků z obecního rozpočtu. Naopak směrnici č. 1/2007 jednací řád Zastupitelstva obce Hnojice doporučil
starosta ponechat ještě měsíc v platnosti a změnit jej až na příštím zasedání ZO, kdy každý ze zastupitelů dostane návrh nového
jednacího řádu předem k prostudování a bude čas na jeho projednání, neboť tam nás netlačí čas. O tom, že je náš jednací řád
protizákonný se starosta dozvěděl ve čtvrtek na školení, kterého se zúčastnil spolu s místostarostou a předsedkyněmi výborů.
Starosta uvedl, že jednací řád je protizákonný již dlouhodobě, ale to je dáno tím, jakým způsobem a v jaké atmosféře vznikal.
Tehdy také nikdo ze zastupitelů nevěděl o tom, jaké zákony jednání zastupitelstva upravují a kde je hledat a jako základ se použil
stejně nezákonný jednací řád minulý. Zeptal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy a nebo připomínky. Ing. Fišer se
zeptal, v čem je dosavadní jednací řád protizákonný. Starosta mu odpověděl, že těch věcí je více, ale nejvýraznějším příkladem je
to, že máme v jednacím řádu, že občané se mohou k projednávaným věcem vyjadřovat až na konci zasedání, ale podle zákona
musí mít občan možnost vyjádřit se ještě před schválením usnesení. U nás to sice děláme, ale v jednacím řádu to máme naopak.
Starosta dostal vzorový jednací řád a podle něj přichystá nový. Ing. Fišer se dále ptal, z jakého důvodu se ruší směrnice o
poskytování příspěvků a jak se budou příspěvky poskytovat. Starosta odpověděl, že byla nešťastná a spíš zkomplikovala než

5)

6)

7)

8)

zjednodušila tuto problematiku, a že se budou příspěvky schvalovat jako dříve jednotlivě pro všechny žadatele při schvalování
rozpočtu. Dále starosta seznámil zastupitele s jednotlivými obecně závaznými vyhláškami a zetal se, zda k nim má někdo nějaké
připomínky. Nebylo tomu tak a proto podal návrh na usnesení: ZO Hnojice ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 4/2003
o místních poplatcích a směrnice č. 1/2008 o poskytování příspěvků z rozpočtu obce Hnojice a schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze psů, č. 2/2010 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství, č. 3/2010
o místním poplatku ze vstupného, č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a č. 5/2010 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 8 hlasů pro.
Kanalizace a ČOV – starosta informoval, že nadále probíhá řízení ke získání stavebního povolení. Trochu nám to zkomplikovalo
situaci v Lokalitě Rybník, kde skončilo předčasné užívání. Starosta požádal o další předčasné užívání, ale úředníci říkají, že se to
má vydávat jen na nezbytně nutnou dobu. Nevím, jaká je nezbytně nutná doba, ale bylo by nesmyslné teď dělat za několik
milionů asfalt, abychom ho za rok nebo za dva, až se bude dělat kanalizace, zase rozbili. Starosta věří, že se to podaří a my toto
povolení získáme, že to bude možná otázka trochu složitějších jednání.
Došlá pošta a různé
- firma Prague Bowl poslala žádost na provozování VHP na I. pol.2011
- stavební úřad Šternberk kompletní dokumentaci ke změně č.6 ÚP
- VHS Čerlinka pozvánku a materiály pro 47. valnou hromadu
Návrh na usnesení: ZO Hnojice deleguje zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou
na 21.12.2010, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu pana Zdeňka Juráska – 8 hlasů pro.
- ing. Baják nám poslal Smlouvu o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace (zřízení sjezdu, nájezdu)
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace (zřízení
sjezdu, nájezdu) a pověřuje starostu obce jejím podepsáním – 8 hlasů pro.
Různé:
- občané z Lokality Rybník upozornili starostu, že u Z. je nepřehledná dopravní situace a bylo by potřeba dát tam zrcadlo.
Starosta uvedl, že zkusí najít nějakou firmu, která se zabývá dopravním značením, aby nám tam nainstalovali zrcadlo. Ing. Fišer
informoval, že značení dělá firma Sekne, a vyjádřil názor, že zrcadlo je nadstandard a v zimě nefunkční, stačí dát ceduli obytná
zóna. Řešilo by to rychlost i parkování na chodnících. Musí se schválit na MěÚ odbor silničního hospodářství.
- starosta informoval, že byla vypsána výzva na dotace „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“. Připomněl, že již
na začátku minulého volebního období, když byl starostou pan B.F., se o tomto jednalo. Tehdy byla oslovena firma Brabenec,
která dělala druhou studii na řešení budovy pošty, a ta si řekla o 370.000,-Kč za projekt, proto to tehdy zastupitelstvo zamítlo. Že
to byla druhá studie se zjistilo, když byly odhaleny neudělané práce na poště. Tehdy se také zjistilo, že byla udělána jedna studie
od ing. Trokana a teprve následně tato druhá studie od firmy Brabenec. Starosta zjistil, že tato firma je mnohem dražší než ing.
Trokan – ten se vyjádřil, že bychom se měli vlézt do 50.000,- Kč za celý projekt. Starosta proto oslovil ing. Trokana, aby zjistil,
zda je schopen nám v požadované lhůtě zpracovat projekt včetně stavebního povolení. Žádosti o dotace by se měly podávat až do
28.2.2011. Pokud se to podaří, tak bychom měli zkusit o tyto dotace požádat, jedná se o dotaci 400.000,- Kč na jeden byt.
- starosta uvedl, že by se zastupitelé měli zamyslet nad úrovní obecních internetových stránek, a to nikoliv nad úrovní grafickou,
která je originální a podle něj velmi pěkná, ale především co se týče zákonné podoby. Doporučil, že by se zastupitelstvo mělo
zamyslet, zda nepřejít k nějaké profesionální firmě, která se stránkami pro obce zabývá. Navrhl, že na příští zasedání dodá
cenovou nabídku dvou profesionálních firem, aby se k tomuto mohlo přistoupit.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě různé – 8 hlasů pro.
Diskuse
- pan Zdeněk Vyhnánek se zeptal, zda se řešila jeho připomínka na tuje před čp. 40. Starosta odpověděl, že dosud s majiteli
nejednal. Současně informoval ing. Fišera, že byli změřit tůji před čp. 36 a že se rozhodl, že ji ještě není potřeba kácet, že není
tak vysoká aby zasahovala do elektrického vedení. Ing. Fišer odpověděl, že to bere na vědomí a že on by ji tedy nestříhal, ale
rovnou skácel.
- p. A.J. – chodníky se neupravují stejně, mělo by se sypat solí. Starosta odpověděl, že na všechny chodníky se traktůrek
nedostane, padá z nich. Co se soli týče odpověděl, že z ekologického hlediska toto není vhodné. Také řekl, že není možné ve
stejnou chvíli odhrnout celou vesnici, že se to odhrnuje postupně.
- Ing. Fišer se ptal, co V.H., starosta odpověděl, že od minulého zasedání spolu nejednali.
- Ing. Fišer připomněl, že je potřeba dát termíny zasedání na internet na r.2011.
- sl. V.F. se ptala, kdy budou vysazeny stromy místo topolů na Lužice. Starosta odpověděl, že už je vysazeno. Hrušky 2 ks místo
topolů a 1 ks místo lípy u Liboše.
- Pan Antonín Kolář vyjádřil poděkování organizátorům za Mikulášskou besídku a punč před OÚ.
Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hodin

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.

