4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 31. 1.2011 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 20.12.2010
3. Kontrola a usnesení ZO ze dne 20.12.2010
4. Schválení nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
5. Schválení podání žádostí o dotace
6. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Hnojice
7. Schválení dodatku č.8 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT
8. Delegování zástupců obce Hnojice na valné hromady VHS Čerlinka Litovel
9. Schválení dodatku č. 3 na zajištění dopravní obslužnosti s firmou Veolia Transport Morava
10. Výběr redakčního systému pro www stránky obce
11. Kanalizace a ČOV
12. Došlá pošta a různé
13. Diskuse
14. Závěr
1) 4. zasedání ZO ve volebním období 2010 – 2014 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 jako vždy upozornil všechny přítomné, že z dnešního jednání bude pořízen zvukový záznam k tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky. Dále konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva a tudíž je zasedání
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Blanka Adamová.
Ze strany starosty obce byl podán návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání, a to Ing. Jarmila Hubáčková a pan Václav
Adam.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Václava Adama – 9
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 a
současně navrhl hlasovat o programu a zároveň navrhl, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 4. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 31.1.2011 a
schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 9 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu ze 3. zasedání ZO dne 20.12.2010 – starosta uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Ing. Milošem Fišerem a panem Zdeňkem Vyhnánkem a v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích byl zápis uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud proti němu nebyly 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.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis ze 3. zasedání ZO, konaného dne 20.12.2010 bez připomínek – 9
hlasů pro.
3) Kontrola usnesení ze 3. zasedání dne 20.12.2010
ZO pověřilo na svém 2. zasedání starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2010 v rozpočtu obce na r. 2010 – změna byla
podepsána.
ZO pověřilo v bodě 5.1. starostu obce podpisem smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace -smlouva byla
podepsána
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 3/2010 ze zasedání ZO ze
dne 20.12.2010 – 9 hlasů pro.
4) Schválení nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství – starosta informoval
členy ZO, že odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra nás upozornil, že naše nová obecně závazná vyhláška č.
2/2010, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství má nedostatky. Vysvětlil všem přítomným, že ač byla tato
vyhláška zpracovaná přesně podle vzoru, špatně pochopil tzv. paušální poplatky, které údajně nemohou být za m2, ale jako paušál
podle délky užívání bez ohledu na plochu. Dále prý nemůžeme zrušit obecně závaznou vyhlášku usnesením, ale zase jen
vyhláškou, proto nám bylo doporučeno vypracovat tuto novou vyhlášku. Ta se liší od té, co jsme schvalovali minule v odstavcích
2 a 3 čl.6, kde jsou stanoveny poplatky za dlouhodobé užívání veřejného prostranství za m2 tak, jak to bylo ve vyhlášce dříve, a je
tam doplněn čl. 10 Zrušovací ustanovení, které ruší nejen tu vyhlášku č. 2/2010, co byla na minulém zasedání schválena, ale i
vyhlášku 4/2003 o místních poplatcích, kterou jsme minule zrušili usnesením. Vyzval členy ZO, zda má k tomuto někdo nějaký
dotaz. Ing. Fišerovi bylo ze strany starosty obce vysvětleno, že OZV se dá opravdu zrušit pouze zrušovací OZV.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za
využívání veřejného prostranství – 9 hlasů pro.

5) Schválení podání žádostí o dotace – starosta obce informoval ZO, že chce na tomto zasedání požádat zastupitele o schválení
podání žádostí o dotace na několik akcí - na opravu sochy legionáře na náměstí a na hodové oslavy z dotací na kulturu OK, na
zídku za OÚ z POV OK a na startovací byty na poště z MMR. K tomuto je nutné, aby ZO schválilo, že na výše uvedené dotace
může žádosti podat.
K restaurování pomníku legionáře neboli pomníku padlým a zemřelým ve světové válce uvedl, že restaurátorský záměr
zpracovali sourozenci Parobkovi, kteří resturovali v loňském roce kříž na hřbitově. Restaurování pomníku legionáře bude stát
52.000,-Kč, 50.000,-Kč by měla činit dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji“ , 2.000,-Kč bude hrazeno z rozpočtu obce.
K dotaci na hodové oslavy starosta uvedl, že v letošním roce oslavíme 880. let od první písemné zmínky o obci Hnojice a další
významná výročí. Proto založil starosta výbor pro hodové oslavy, aby tyto oslavy mohly proběhnout důstojně. Na to by chtěl
požádat z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2011“.
K dotaci z „POV Olomouckého kraje“ na opravu zídky za obecním úřadem starosta uvedl, že tuto zídku by bylo dobré opravit,
nicméně dotaci už se mu podařilo z tohoto programu získat tři roky po sobě a to tuto žádost bodově natolik znevýhodní, že získat
tuto dotaci letos prakticky není žádná šance. Ti, kterým se v minulých letech nepodařilo správně vyplnit a dotaci získat, mají
oproti nám ve stobodovém hodnocení 42 bodů navíc. Je však potřeba žádost podat, i když je to zdánlivě zbytečná práce, aby byla
v příštích letech vyšší šance dotaci získat.
K dotaci z programu Podpora bydlení, podprogram 117 514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“ z rozpočtu
MMR na vybudování 3 obecních bytů v budově Záložny, č.p.160 starosta uvedl, že toto se projednávalo už na začátku minulého
volebního období. Ještě za předminulého starosty bylo provedeno několik studií na výstavbu obecních bytů. Na začátku minulého
volebního období se toto projednávalo, ale firma, která dělala poslední studii a kterou oslovil tehdy starosta pan Fröml
požadovala asi 370.000,-Kč za projekt a navíc v té době nebyly dotace, takže se zastopitelstvo rozhodlo od tohoto odstoupit.
Starosta dále uvedl, že když procházel podklady, jak se kontrolovaly ty podivně proplacené předražené práce na poště, tak našel,
že už předtím, než byla udělána tato drahá studie, tak byla udělána studie od ing. Trokana. Starosta se s ním spojil a ing Trokan
nabídl udělat projekt včetně získání stavebního povolení za asi 50.000,-Kč, tedy v podstatě za cenu předražené studie od brněnské
firmy. Jak starosta informoval již na minulém zasedání, ing. Trokan již na tomto pracuje, aby se podařilo získat pravomocné
stavební povolení a mohlo být do 27.2. o dotaci požádáno. Informoval také, že tyto dotace jsou trochu jiné než z jiných titulů.
Není to procentuálně, ale pevnou částkou na jeden byt. Na obci pak záleží, jak si vysoutěží zhotovitele, za kolik se to udělá a
kolik to obec bude stát. Uvedl, že tato forma dotací je podle něj mnohem rozumnější než jiné formy, protože obec nutí
k rozumnému hospodaření s dotačními penězi. Ing. Fišer se zeptal, zda u té poslední dotace musí být stavební povolení. Starosta
odpověděl, že musí, a musí být pravomocné. Ing. Fišer vyjádrřil pochybnosti, zda se toto dá stihnout. Starosta jej ujistil, že udělá
vše, aby se to stihlo, ale že pokud by se to nestihlo, bude alespoň vše nachystáno na příští vypsání dotace. Další dotazy nebyly,
starosta proto informoval, že nyní podá čtyři návrhy na usnesení, o nichž se bude postupně hlasovat.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „OBNOVA STAVEB DROBNÉ
ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V OLOMOUCKÉM KRAJI“ z rozpočtu Olomouckého kraje na
restaurování pomníku legionáře na náměstí v obci Hnojice – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém
kraji v roce 2011“ z rozpočtu Olomouckého kraje na oslavy 880. let od první písemné zmínky o obci Hnojice spojené
s tradičními lidovými hodovými oslavami – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „POV Olomouckého kraje 2011“ na opravu
zídky za obecním úřadem – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení, podprogram 117 514
„Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“ z rozpočtu MMR na vybudování 3 obecních bytů v budově
Záložny, č.p.160 – 9 hlasů pro.
6) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Hnojice – starosta obce informoval ZO, že dle vzoru ze školení, kterého se
zúčastnil, sestavil nový jednací řád ZO Hnojice, který již všichni zastupitelé obdrželi spolu s materiály na dnešní jednání. Požádal
je, aby si ho prostudovali a aby bylo možné na dnešním jednání opravit případné nesrovnalosti a hlavně aby všichni věděli, podle
čeho by se měli v budoucnu řídit. Tento jednací řád by měl být v souladu se zákonem a neměly by se v něm vyskytnout žádné
problémy, protože jak starosta uvedl, snažil se do vzoru moc nezasahovat, aby byl co nejjednodušší a co nejvíc podobný
originálu. Ovšem uvedl, že originál byl sestaven pro velkou městskou část a u nás není spousta orgánů, s nimiž se ve vzoru
počítalo. Vznesl dotaz, zda má k tomuto jednacímu řádu někdo nějaké připomínky. Ing.Fišer navrhl, aby byl bod 9 v čl. 2
„Zasedání zastupitelstva“ vyškrnut, jelikož se týká tajemníka úřadu obce, jehož funkce není v obci Hnojice zřízena, dále aby byl
upraven bod 16 v čl. 3 „Průběh jednání na zasedáních zastupitelstva“ – vyškrtnout „vedoucí odboru nebo“, dále v čl.6 „ Diskuse“
vyškrtnout bod 2 – „Členové zastupitelstva nemohou předkládat během jednání podle odst. 1 návrhy na usnesení“ . Dále byl
projednán bod č. 3 v čl. 6 „Diskuse“, přičemž bylo dohodnuto, že se na jednáních ZO nebude o případných dotazech, námětech a
připomínkách občanů rozhodovat a bylo navrženo, aby bylo jejich projednání přesunuto na následující zasedání ZO. Rovněž bude
do jednacího řádu zapracováno, že nejdříve budou podávat návrhy na diskusi členové ZO a pak přítomní občané. Dále ZO
souhlasí s vyškrtnutím věty „ tyto námitky se předkládají písemně“ v bodě 4 čl. 8 „Zápis z jednání zastupitelstva“. A nakonec ZO
požaduje zapracovat do schvalovaného jednacího řádu v čl. 8 „Zápis z jednání zastupitelstva“ , že zápisy ze zasedání ZO budou
vždy zveřejněny jak na úřední desce OÚ, tak na internetové úřední desce obce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Hnojice v projednaném znění –
9 hlasů pro.
7) Schválení dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT – starosta obce předložil členům ZO dodatek č. 8 ke Smlouvě o
dílo, uzavřenou mezi obcí Hnojice a firmou Remit Šternberk, dle kterého dochází k navýšení poplatku za svozový den z částky
1.727,-Kč na 1.779,-Kč za 1 svozový den. K tomuto tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky, tudíž starosta předložil

návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT a pověřuje starostu obce jeho
podepsáním – 9 hlasů pro.
8) Delegování zástupců obce Hnojice na valné hromady VHS Čerlinka Litovel – starosta obce uvedl, že na minulém zasedání
ZO byl pověřen účastí na valné hromadě VHS Čerlinka Litovel. Informoval, že tato valná hromada proběhla a bylo zde
dohodnuto, že se změní zakládací listina, aby mohl Ing. Potužák zůstat i nadále jednatelem a kontrolovat chod společnosti.
K tomu je nutno udělat novou valnou hromadu. Na jednání valné hromady se starosta obce dozvěděl, že není nutno delegovat
delegáty na každou valnou hromadu zvlášť, ale ZO může delegovat zástupce obce na celé volební období a ten se pouze prokáže,
že je stále ve funkci.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice deleguje po celou dobu volebního období 2010 – 2014 zástupce obce Hnojice na Valné
hromady společnosti VHS ČERLINKA s.r.o. Litovel, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka
místostarostu obce pana Zdeňka Juráska – 9 hlasů pro.
9) Schválení dodatku č. 3 na zajištění dopravní obslužnosti s firmou Veolia – starosta obce informoval ZO, že společnost Veolia
Transport Morava navyšuje v letošním roce platbu za dopravní obslužnost na 95.900,-Kč a konstatoval, že se jedná o navýšení v
částce 5.000,-Kč proti loňskému roku, kdy se částka oproti roku 2009 nezvyšovala. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž předložil návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č.3 na zajištění Ostatní dopravní obslužnosti
pro rok 2011 s firmou Veolia Transport Morava a pověřuje starostu obce jeho podepsáním – 9 hlasů pro.
10) Výběr redakčního systému pro www stránky obce – starostou obce byly ZO předloženy nabídky od dvou firem – Antee s.r.o.
a Galileo Corporation s.r.o. Dále uvedl, že redakční systém firmy Antee využívají obce v našem okolí – Mladějovice, Babice,
Řídeč, Komárov, Střeň, Štěpánov, Pňovice a řada dalších. Pořizovací cena je 16.000,- Kč a roční poplatek za provoz 5.100,-Kč.
Redakční systém firmy Galileo využívají např. obce Bílý Potok, Lažany, Mohelnice. Cena po slevě za první rok činí 22.500,-Kč,
další roky 10.000,- Kč. Ing Fišer se dotazoval, zda to opravdu potřebujeme a zda byl při výběru redakčního systému osloven
rovněž pan Bajer, který do současné doby spravuje stránky obce a zda by nebyl schopen toto provádět ve stejné kvalitě, ale za
nižší poplatek. Ing. Fišer navrhl oslovit pana Bajera, zjistit potřebné z jeho strany a tento bod odsunout na příští, a to 5. zasedání
ZO. V následné diskusi se zastupitelé dohodli, že starosta osloví pana Františka Bajera a domluví s ním schůzku na pracovní
poradu zastupitelstva. Starosta dal hlasovat o ing. Fišerem podaném návrhu na usnesení: ZO Hnojice odkládá bod výběru
zakoupení redakčního systému pro www stránky obce na 5. zasedání ZO – 9 hlasů pro.
11) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval členy ZO, že dne 17. ledna 2011 byla podána žádost o stavební povolení na
„Kanalizaci a ČOV“ a 20. Ledna 2011 měl jednání s ing. Chládkem a s ing. Novotným s konzorcia firem, jež pro nás zajišťuje
dotace na kanalizaci a ČOV. Tito starostu obce informovali, že s největší pravděpodobností budeme muset o dotace žádat
z Ministerstva zemědělství, protože do dotací z MŽP se nevlezeme. Tyto dotace jsou však v maximální částce 40 milionů. Proto
bude potřeba rozdělit výstavbu kanalizace na dvě etapy tak, jak již dříve zaznělo. Tato možnost už byla zapracována do projektu,
zbývá doladit rozpočet tak, aby o dotaci mohlo být požádáno, jakmile bude vypsána. Projekt je tedy připraven na obě eventuality
– na výstavbu ve dvou etapách i najednou, podle toho, z jakých zdrojů se podaří dotace získat. V této věci bude mít starosta ve
čtvrtek schůzku s projektantem Ing. Koupánem i s ing. Chládkem, aby mohl být dohodnut přesný postup, a aby vše bylo
připraveno.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 9 hlasů pro.
12) Došlá pošta a různé
- VHS Čerlinka zaslala avízo o provedené platbě za nájem vodovodu za období X. – XII.2010
- Centrum pro regionální rozvoj ČR zaslalo výzvu k doplnění údajů v žádosti z IOP – týká se žádosti o dotace na nový Územní
plán obce
- VHS Čerlinka zaslala zápis z jednání valné hromady, konané dne 21.12.2010 – je možno do něj nahlédnout
- pan Zdeněk Beňo, který poskytuje obci služby v oblasti vodního hospodářství nás požádal, abychom schválili novou
smlouvu, v níž bude opět on figurovat jako účastník smlouvy a jeho syn, který tam figuroval doposud, bude nyní vystupovat
pouze jako odpovědný zástupce provozovatele. Starostovi obce tuto změnu vysvětlil tak, že jeho syn si nyní našel práci
v oboru a nemůže v tomto oboru podnikat, proto to řeší takto. Pro nás se nic nezmění, dál budou činnost vykonávat spolu,
pro orgány OŽP bude nadále odpovědným zástupcem Ing. Zdeněk Beňo a komunikovat s námi a odbornými institucemi
bude i nadále pan Zdeněk Beňo, cena také zůstává stejná, jen smlouva bude jinak sepsaná.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje smlouvu o zastoupení č. 04/2011 o vzájemné spolupráci mezi obcí Hnojice a
Zdeňkem Beňem a pověřuje starostu obce jejím podepsáním – 9 hlasů pro.
13) Diskuse


Ing. Fišer požádal o vysvětlení k současnému číslování zápisů z jednání zastupitelstva obce. Starostou obce mu bylo
vysvětleno, že přehlednější je číslovat zápisy vzestupně po celou dobu volebního období 2010 – 2014.



Na dotaz, kdy bude schvalován rozpočet na rok 2011 starosta obce odpověděl, že na příštím zasedání ZO, a to
28.2.2011 a v souvislosti s tímto upozornil, aby organizace a spolky podaly své žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
na rok 2011 nejpozději do 11.2.2011.



Ing. Hubáčková poukázala na problém spojený s venčením psů na území obce, konkrétně se psími výkaly. Dotázala
se, zda se s tím nedá něco dělat. Starosta obce odpověděl, že by tento problém chtěl do budoucna řešit formou
obecně závazné vyhlášky, jejíž vzor má slíbený od Obecní policie Štěpánov, ale bojí se, že žádná vyhláška nedonutí
majitele psů slušně se chovat. Po delší diskusi se ZO dohodlo, že by bylo vhodné na tento problém upozornit
v Hnojickém expresu.



Pan B.F. se dotázal, zda není členům ZO znám nějaký zájemce, který by si v současné době chtěl zřídit vodovodní
přípojku. Kdyby bylo více zájemců, bylo by levnější pořízení projektu a požadované dokumentace i zřízení samotné
přípojky. Bylo navrženo dotázat se občanů rovněž v příštím vydání zpravodaje.



Pan R.K. se dotázal, jak je to v současné době s čp. 85. Starosta obce podal informaci, že paní V.H. odmítla
smlouvu o nájmu podepsat a nyní zase požaduje o podepsání v co možná nejkratší době. Bude řešeno starostou a
místostarostou obce.

14) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 20.15 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.

