5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 28.2.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek, Václav Adam, ing.Miloš Fišer, ing. Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Lucie Švancerová,
Zdeněk Vyhnánek
Omluveni: Antonín Kolář
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 31.1.2011
3. Kontrola a usnesení ZO ze dne 31.1.2011
4. Schválení žádosti o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ
5. Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2011
6. Kanalizace a ČOV
7. Došlá pošta a různé
8. Diskuse
9. Závěr
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 8 členů zastupitelstva obce Hnojice. Omluven je pan Antonín Kolář. Poté starosta
prohlásil 5. veřejné zasedání ZO ve volebním období 2010-14 za usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl pro nemoc paní referentky jmenován pan Zdeněk Jurásek.
Starosta podal návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Josefa Papicu a slečnu Lucii
Švancerovou – 8 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 5. zasedání ZO. Tento program byl
řádně vyvěšen na úřední desce a všichni zastupitelé jej dostali.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 5. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28.2.2011
– 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu ze 4. zasedání ZO dne 31.1.2011 – starosta uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Václavem Adamem a ing. Jarmilou Hubáčkovou 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: ZO Hnojice
bere na vědomí zápis ze 4. zasedání ZO, konaného dne 31.1.2011 bez připomínek – 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení ze 4. zasedání dne 31.1.2011
ZO pověřilo v bodě:
5.1. starostu obce podpisem dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo s firmou Remit – dodatek byl podepsán
5.2. starostu obce podpisem dodatku č. 3 na zajištění Ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2011 s firmou Veolia Transport
Morava – dodatek byl podepsán
5.3. starostu obce podpisem smlouvy o zastoupení č. 04/2011 o vzájemné spolupráci mezi obcí Hnojice a Zdeňkem Beňem –
smlouva byla podepsána
ZO na minulém zasedání také schválilo podání 4 žádostí o dotace – všechny žádosti byly včas podány, celková výše dotací, o
které obec žádá, je okolo 2.100.000,-Kč
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 4-2011 ze zasedání ZO ze
dne 31.1.2011 – 8 hlasů pro.
4) Schválení žádosti o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ – starosta informoval, že jako každoročně žádá
paní ředitelka MŠ o převod z loňska na letošek, o to snižuje žádost o příspěvek. Ing. Fišer se zeptal, kolik to je peněz. Starosta ,u
odpověděl, že se jedná 10.987,89 Kč. Další dotazy nebyly, proto starosta podal návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje
převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice – 8 hlasů pro.
5) Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2011 – starosta informoval, než se bude schvalovat samotný rozpočet, mělo by ZO
schválit jednotlivé dotace pro spolky.
TJ Sokol Hnojice podala žádost na letošní rok o 70.000,-Kč
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2011 ve výši 70.000,- Kč – 8 hlasů
pro.

Občanské sdružení Hagnózek podalo žádost o 11.763,-Kč na nákup stánku „Mobil“
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2011 ve výši 11.763,Kč – 8 hlasů pro.
Římskokatolická farnost Hnojice podala žádost o příspěvek na opravy kostela. Jedná se o opravy vazeb – 30.000,-Kč, sanace
padajícího zdiva věže – 10.000,-Kč, dokončení oprav vitráží – 40.500,-Kč, mříž před dveře na věž 15.000,-Kč a mříž do hlavního
vchodu 40.000,-Kč, celkem tedy 135.000,-Kč. Farnost vlastními prostředky uhradí skoro dvě třetiny, nás žádá o příspěvek ve výši
55.000,-Kč
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2011 ve výši
55.000,- Kč – 8 hlasů pro.
K samotnému návrhu rozpočtu starosta uvedl, že je dle zákona vyvěšen na stránkách i na úřední desce už déle než čtrnáct dnů. Ve
chvíli, kdy rozpočet připravoval, nebyly ještě známy ještě některé položky, konkrétně:
§3319, pol.5169 navrhuji zvýšit na 240.000,-Kč – 140.000,-Kč hody (z toho 92.000,-Kč dotace), 100.000,-Kč vybavení muzea –
o vybavení muzea informoval ZO podrobně místostarosta Zdeněk Jurásek
§3612, pol.6121 navrhuji zvýšit na 2.000.000,-Kč – byty nad poštou, z toho dotace 1.650.000,-Kč
§6171, pol.5171 navrhuji zvýšit na 290.000,-Kč – z toho zídka za úřadem 230.000,-Kč, 115.000,-Kč dotace
§3399, pol.5229 navrhuji snížit na 55.000,-Kč – dotace farnost
peníze přesunout z §2321, pol.6121.
Ing. Fišer se ptal, co znamenají peníze v položce Rekonstrukce návsi. Starosta odpověděl, že to je to, co není doplaceno
z loňského roku. Dále se ing. Fišer ptal, jaké stroje a zařízení se mají kupovat za 80.000,-Kč. Starosta mu odpověděl, že se jedná
o částku připravenou pro případný nákup křovinořezů nebo sekačky v případě, že už nepůjdou spravit. Tyto stroje už mají po
době své životnosti a bude třeba se připravit na jejich nákup. Dále se ing. Fišer ptal na položku platy v paragrafu péče o vzhled
obce a zeleň, zda se počítá s nějakými sezónními zaměstnanci. Starosta mu odpověděl, že ano, pokud se podaří sehnat na ně
dotace, což je v letošním roce problém. Dále ing. Fišer upozornil, že je v návrhu v příjmech u přebytku špatně uveden rok, že by
tam mělo být 2010. Další připomínky do rozpravy nebyly, proto starosta předložil návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje
schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2011 v předložené podobě včetně změn navržených starostou – 8 hlasů pro.
6) Kanalizace a ČOV – starosta informoval, že odbor životního prostředí MěÚ Šternberk přerušil na 90. dnů řízení o stavebním
povolení a vyzval nás k doplnění podkladů – jedná se především o podklady k projektové dokumentaci a další věci, které se
týkají projektu. Obce se týkají pouze doklady k právu vlastnickému ke třem pozemkům. Zde starosta již zahájil jednání,
stanovisko KÚ již má, nyní to musí dořešit s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby obci buď pozemky
vydaly, nebo sepsali u toho jednoho smlouvu. Projektanti dodělávají požadované podklady k čistírně a ke kanalizaci, takže by se
to mělo do těch 90. dnů stihnout.
Konsorcium, které obci připravuje dotace, zpracovává podklady z projektu, především připravují realný rozpočet, ze kterého by
mohli vycházet při žádosti o dotace. My budeme muset podle projektu spočítat a určit, které větve se budou dělat v případné
první a které ve druhé etapě, pokud bude nutno akci opravdu rozdělit do dvou etap.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 8hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé
- ČSÚ zaslal informace ke sčítání lidu, domů a bytů
- ZŠ Štěpánov zaslala kalkulaci stravného školní jídelny na rok 2011-02-28
- slečna Marcela Zabystrzanová nám zaslala žádost o přidělení bytu – starosta informoval, že v současné době obec nemá
žádný volný byt, její žádost bude zařazena do pořadníku a v tomto duchu jí odpoví
Pan Vyhnánek se ptal, zda budou občané informováni více o sčítání. Starosta mu odpověděl, že to tentokrát není záležitostí obce,
ale České pošty, která vyhrála soutěž na provedení sčítání.
Ing. Fišer se ptal, co to starosta rozeslal zastupitelům mailem. Starosta odpověděl, že je to přeposlaný mail od ing. Bujoka, který
mu v pátek přišel. Uvedl, že byl překvapen, že opět firma Maděra nereagovala na nabídku obce. Očekával, že tuto nabídku přijde
ing. Bujok vysvětlit, ale nestalo se tak a proto o tomto budou zastupitelé jednat na příštím zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
8) Diskuse
- pan Zdeněk Vyhnánek se ptal, zda se přijdou představit policisté, kteří se měli představit již před časem zastupitelům. Starosta
odpověděl, že tehdy to nevyšlo kvůli nějakému mimořádnému zásahu policie a od té doby o ničem podobném nebyl informován.
- pan Václav Adama informoval zastupitelstvo o jednání, jež vedl on spolu s místostarostou s majiteli pozemku 248/36 o
problematickém rohu jejich parcely. Informoval, že se dohodli o možnosti řešení, majitelé požadují uhrazení vícenákladů ze
strany obce. Starosta poděkoval oběma pánům, že se tohoto úkolu zhostili, a uvedl, že jakmile budou vícenáklady vyčísleny, dá
tento bod na pořad jednání některého z příštích zasedání ZO.
- paní J.S. se ptala, jak to vypadá s dopravním značením v zatáčce u Z. Starosta odpověděl, že dále se to neřešilo, zastupitelé se
shodli, že zrcadlo by to nevyřešilo, protože by v zimě namrzalo. Uvažuje se však nadále s umístěním značky Obytná zóna. Ing.
Fišer navrhl, že pokud se řidiči neukázní, mohla by se tam dát jednosměrka, ať jezdí dokola. Starosta mu odpověděl, že toto
nevidí jako šťastné řešení, protože např. ing. K. nebo V. by museli objíždět půl vesnice. Ing. Fišer navrhl, že řešením by bylo
potok zatrubnit. Na to starosta odpověděl, že takový pokus tu už v minulosti byl a naštěstí se to tehdy nepodařilo a že věří, že
jakmile se vybuduje kanalizace, bude zase potok radostí pro občany.
- paní J.S. se ptala jestli se řeší most v Rybníce – starosta odpověděl, že ano a že bude psát další dopis řediteli SUS.
- pan Adam se ptal, jestli se děje něco s mostem u Hájku. Starosta odpověděl, že se chystá jeho rekonstrukce, už se dělá projekt.

- paní J.S. se ptala, jak to vypadá s revitalizací nádržky, jestli se tam už něco bude dít. Starosta odpověděl, že to neví, že bylo
odsouhlaseno připravit projekt, na kterém se pracuje, a až bude vypsána výzva, podat žádost o dotace. Bez dotací nemá smysl se
do takové akce pouštět, dokud nebude hotova kanalizace.
- paní J.S. se ptala, zda se k parcele pana J.H. bude natahovat elektřina a plyn, nebo ještě něco jiného. Starosta odpověděl, že něco
od elektrikářů přišlo, ale ještě si to neprostudoval a nedával k tomu vyjádření, takže neví.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.51 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.

