6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 28.3.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek, ing.Miloš Fišer, ing. Jarmila Hubáčková, Antonín Kolář, Josef Papica, Lucie
Švancerová, Zdeněk Vyhnánek
Omluveni: Václav Adam
Hosté:
viz. presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 28.2.2011
Kontrola a usnesení ZO ze dne 28.2.2011
Schválení poskytnutí příspěvku na činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2011
Schválení dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o.
Projednání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o udělení souhlasu a o
jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti se společností ČEZ Distribuce a.s.
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

Starosta obce zahájil 6. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2010-2014 v 19.00 hodin. Současně přivítal
členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů naší obce. Poté všechny přítomné upozornil, že z dnešního jednání bude
pořízen zvukový záznam - k tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta obce konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven je pan Václav Adam a tudíž je dnešní zasedání
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Blanka Adamová.
Starostou obce byli navrženi ověřovatelé zápisu, a to pan Antonín Kolář a pan Zdeněk Vyhnánek – bez připomínek ze strany
členů ZO.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Zdeňka Vyhnánka – 8 hlasů
pro.
Starosta konstatoval, že program dnešního zasedání ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce a všem členům ZO se omluvil, že jim
program nebyl doručen do poštovních schránek z důvodu velmi nabitého programu předešlého týdne. Poté vznesl dotaz, zda má
někdo z přítomných členů ZO k předloženému programu 6. zasedání ZO Hnojice nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, proto
starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 6. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28.3.2011 – 8
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 5. zasedání ZO dne 28.2.2011 – starosta obce konstatoval, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Josefem Papicou a slečnou Lucií Švancerovou. 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 nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž se tento zápis pokládá za schválený a
předložil
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 5. zasedání ZO, konaného dne 28.2.2011 bez připomínek – 8 hlasů
pro.
3) Kontrola usnesení z 5. zasedání dne 28.2.2011
Starosta obce uvedl, že ZO na svém 5. zasedání nepověřilo ani neuložilo starostovi ani žádnému jinému svému členovi žádné
úkoly a předložil
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 5-2011 ze zasedání ZO dne 28.2.2011
– 8 hlasů pro.
4) Schválení poskytnutí příspěvku na činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2011 – starosta obce předložil přítomným
členům ZO došlou žádost od Charity Šternberk o poskytnutí příspěvku na činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2011.
Konstatoval, že Charita Šternberk o tento příspěvek žádá každoročně a stejně jako v předchozích letech navrhl příspěvek 3.000,Kč na osobu, tedy s přihlédnutím na počet ošetřovaných osob s trvalým pobytem v obci celkově 24.000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2011
v celkové výši 24.000,-Kč a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost Charitní
ošetřovatelské služby na rok 2011 – 8 hlasů pro.
5) Schválení dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o. – starosta obce předložil ZO
dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o. Rovněž podal informaci, že dodatek ke
smlouvě s touto společností je uzavírán každým rokem a letos dochází oproti dvěma předchozím letům k navýšení ztráty na
78.000,- Kč/1 rok oproti 74.000,-Kč/1 rok v uplynulých letech.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS
s.r.o. a pověřuje starostu podepsáním dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS
s.r.o. – 8 hlasů pro.
6) Projednání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o udělení souhlasu a o jednorázové
náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti se společností ČEZ Distribuce a.s. – starosta obce uvedl, že již na
minulém zasedání se zmínil o nových návrzích smluv, které nám zaslal ing. Bujok jménem společnosti ČEZ Distribuce. V těchto
smlouvách nám navrhuje firma ČEZ Distribuce a.s. částky: věcná břemena 57.569,- Kč, náhrada za omezení v obvyklém užívání
26.496,-Kč, dohromady tedy 84.065,-Kč oproti 63.000,-Kč, které byly v minulé nabídce, kterou jsme nepřijali a 27.968,-Kč
původní nabídky. Konstatoval, že náš požadavek schválený na 8. zasedání ZO v roce 2010 minulým zastupitelstvem a potvrzený
na 2.zasedání ZO 2011 tohoto zastupitelstva však zněl na celkových 279.680,-Kč. ČEZ nám tedy nyní nabízí něco více než
třetinu námi požadované ceny a ing. Bujok odmítl se starostou obce na posledním společném jednání jednat o ceně, jen
vyhrožoval vyvlastněním. Členové ZO byli vyzváni, aby se k dané situaci vyjádřili a rozhodli, jak v dané situaci postupovat dál.
Po projednání starosta obce předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice neschvaluje nabídku společnosti ČEZ Distribuce a.s. v celkové částce 84.065,- Kč a
pověřuje starostu obce dalším jednáním se společností ČEZ Distribuce a.s o výši částky - 8 hlasů pro.
7) Kanalizace a ČOV – starosta obce podal informaci, že jak seznámil členy ZO na minulé zasedání, v tuto chvíli probíhá
doplňování podkladů pro odbor životního prostředí MěÚ Šternberk. V současné době se řeší právo vlastnické ke třem pozemkům.
Dále informoval, že tento týden proběhnou další jednání, zítra na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, následně
na Povodí Moravy, na něž přešlo právo hospodařit na Říčí a Kamínce. Předeslal, že věří, že na těchto jednáních už bude vše
ukončeno a my budeme mít potřebné podklady pro šternberský úřad. Stejně tak by oba projektanti měli mít všechny podklady,
které požadoval úřad od nich, aby mohlo řízení pokračovat a aby mohlo být včas vydáno stavební povolení. Na vznesený dotaz
pana Koláře, kdy je „včas“ starosta obce odpověděl, že když vše půjde bez problémů, tak do července letošního roku. Ing. Fišer
v této věci podotkl, že má být údajně vypsán nový dotační titul z Ministerstva životního prostředí, týkající se kanalizací. Starosta
obce uvedl, že o tomto bude informovat společnost, která má v kompetenci vyřízení dotace na kanalizaci pro naši obec, i když ta
všechny zdroje dotací monitoruje.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 8 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé
- ČSÚ zaslal informace ke sčítání lidu, domů a bytů – tyto informace jsou a budou dle zákona vyvěšeny na úřední desce
fyzické i umožňující dálkový přístup (internetové stránky obce)
- Charita Šternberk zaslala žádost o poskytnutí příspěvku – bylo projednáno v bodě 4 dnešního zasedání
- ČSÚ zaslal roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
- PRAGUE BOWL zaslal vyúčtování provozu VHP za rok 2010
- Pozemkový fond ČR zaslal žádost o sdělení o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků
- Vojtila Trans s.r.o. zaslala dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby – bylo projenáno v bodě 5 dnešního zasedání
- firma REMIT zaslala potvrzení o převzetí elektrozařízení, týkající se svozu nebezpečného odpadu dne 5.3.2011
Různé
Starosta obce informoval ZO o jednáních mezi ním a místostarostou obce s obyvatelkou domu č.p. 85. Konstatoval, že toto
jednání zatím ještě není u konce a celá záležitost bude i nadále řešena. O dalším průběhu budou ZO podány informace na
následujících zasedáních. Předložil :
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
Starosta obce předložil ZO nabídku na dodavatele nábytku do muzea obce Hnojice, kterou provede pan Antonín Kolář. Podotkl,
že s touto nabídkou i s částkou za výrobu nábytku již byli zastupitelé seznámeni při schvalování rozpočtu a bylo s ní počítáno při
sestavování rozpočtu obce na rok 2011 a v rámci rozpočtu byla schválena.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pana Antonína Koláře jako dodavatele nábytku pro muzeum dle předložené nabídky –
7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování
9) Diskuse
 Sl. Švancerová Lucie vznesla dotaz, jak pokračuje jednání s manželi H. – ve věci bude i nadále jednat pan Adam a pan
Jurásek.
 Ing. Fišer vznesl dotaz, co je zveřejněno na obecní vývěsce, týkající se pana JH, čp. 27. Starosta obce objasnil, že se jedná o
RD jmenovaného, přičemž pozemek je pana jH a obecní je pouze přístupová cesta.
 Paní JS se dotázala na značku „výkopové práce“, jež je vhozena u plotu paní Nemravové při výjezdu z obce ve směru na
Mladějovice – úklidové práce u Nemravových – údajně tam leží již od podzimu loňského roku.
 Pan Kolář upozornil na nepořádek v okolí kontejnerů na separovaný odpad – bude napraveno v nejbližších dnech
 Pan Kolář informoval ZO, že v nově budovaném muzeu jsou již nástěnky, v současné době se repasuje velký stůl a cca do 14
dnů by mělo proběhnout předání díla. Nyní se ještě dodělávají prosklené skříňky a police.
 Při dešti je vypouštěn neznámý septik do potůčku u hřiště – bude řešeno.
 Termín příštího zasedání ZO byl s ohledem na velikonoční svátky posunut na 2.5.2011 v 19.00 hodin.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.50 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.

