7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 2.5.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Lucie Švancerová, Zdeněk
Vyhnánek
Omluveni: Antonín Kolář, Václav Adam
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 28.3.2011
3. Kontrola a usnesení ZO ze dne 28.3.2011
4. Schválení rozpočtové změny č.1/2011
5. Projednání žádosti o odkup parc.č.596, k.ú.Hnojice
6. Kanalizace a ČOV
7. Došlá pošta a různé
8. Diskuse
9. Závěr
1) Starosta obce zahájil 7. 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.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, omluven je Václav Adam a pan Antonín Kolář se dostaví později.
I přesto je zasedání usnášeníschopné.
Zapisovatelem dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Josefa Papicu a Ing. Miloše Fišera.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Josefa Papicu a pana Ing Miloše Fišera –
7 hlasů pro.
Starosta uvedl, že program dnešního zasedání ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni zastupitelé jej obdrželi.
Poté ZO informoval, že se na dnešní zasedání dostavili zástupci Hnutí Duha, aby nám představili svůj projekt, jak
pomoci naší obci zlepšit třídění odpadů a snížit tak náklady za komunální odpad. Podal návrh, aby jejich prezentace
byla zařazena jako první bod po kontrole usnesení, tedy jako bod č. 4 a další body byly projednány dále v pořadí, jak
byly v původním programu.
Dotázal se, zda má někdo z přítomných členů ZO k předloženému programu 7. zasedání ZO Hnojice nějaké
připomínky. Nebylo tomu tak, proto starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 7. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
2.5.2011 včetně změny navržené starostou obce – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 6. zasedání ZO dne 28.3.2011 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Antonínem Kolářem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. V souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o
obcích, byl zápis uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Dále konstatoval, že doposud proti němu nebyly podány
námitky, a to ani ústně, ani písemnou formou. Zeptal se, zda má někdo 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 6. zasedání ZO, konaného dne 28.3.2011 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 6. zasedání dne 28.3.2011
ZO na svém 6. zasedání pověřilo starostu:
3.1. podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2011 – smlouva
byla podepsána, neinvestiční příspěvek ve výši 24.000,- Kč odeslán na účet Charity Šternberk
3.2. podepsáním dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o. – dodatek byl
podepsán a odeslán
3.3.starostu obce dalším jednáním se společností ČEZ Distribuce a.s o výši částky – starosta obce informoval ZO, že
naši obec opět navštívil Ing. Bujok, kterého osobně informoval o usnesení ZO i o dalším postupu, Ing. Bujok zase
podal starostovi obce informaci, že ČEZ si najme nějakého znalce, který bude dělat ocenění. Dále Ing. Bujok
v průběhu jednání uvedl, že naše obce není jediná, kdo nepodepsali smlouvy, a že čas ukáže, s čím přijde znalec.
V této věci bude i nadále jednáno.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 6-2011 ze zasedání ZO
dne 28.3.2011 – 7 hlasů pro.

4) Seznámení s projektem Hnutí Duha – starosta obce osobně přivítal na jednání ZO zástupce Hnutí Duha, a to pana
Tomáše Přikryla s kolegyní a předal mu slovo, aby seznámil ZO s jejich projektem a jeho možným přínosem pro naši
obec. Pan Přikryl představil připravovaný projekt Hnutí Duha a případnou možnou spolupráci s naší obcí. Současně
zodpověděl dotazy členů ZO, poté starosta podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí představení projektu Hnutí Duha – 7 hlasů pro.
5) Schválení rozpočtové změny č.1/2011 – ZO projednalo návrh rozpočtové změny č. 1/2011, předložený finančním
výborem, který vychází z navýšení neočekávaných příjmů a výdajů v roce 2011. Podrobný rozbor této rozpočtové
změny provedla účetní obce /návrh rozpočtové změny je nedílnou součástí tohoto zápisu/.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011 v předložené podobě – 7
hlasů pro.
6) Projednání žádosti o odkup parc.č. 596, k.ú.Hnojice – starosta obce předložil ZO k projednání došlou žádost
majitelů nemovitosti v Hnojicích č.p.129, kteří výše uvedenou parcelu užívali od nákupu domu od bývalého majitele
v dobré víře, že je jejich vlastnictvím a že je součástí jejich nemovitosti, jak jim údajně řekl i původní majitel. Nyní
chtěli obnovit starý plot okolo tohoto pozemku a byli upozorněni ze strany starosty obce, že jim tento pozemek
nepatří a že se jedná o pozemek v majetku obce. Proto si podali žádost o jeho pronájem či odkup. Jedná se o parcelu o
celkové rozloze 76 m2. Starosta obce požádal ZO o projednání žádosti a rozhodnutí, zda jim bude pozemek odprodán
či dlouhodobě pronajat. Pan Jurásek navrhuje pronajmout, pan Fišer navrhuje pronajmout do doby schválení nového
územního plánu. Starosta obce navrhuje schválit záměr pronajmout do doby schválení nového územního plánu obce a
poté si žadatelé mohou znovu požádat o případný odprodej, ať už celé parcely nebo její části /dle potřeby obce, jak
vyplyne ze schválené změny územního plánu obce/.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje záměr pronajmout pozemek p.č. 596, k.ú.Hnojice dosavadním
uživatelům tohoto pozemku, paní Martě Jandové a panu Jiřímu Markovi za cenu 30,-Kč/rok – 7 hlasů pro.
7) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že všechny podklady pro kanalizaci a ČOV již byly doplněny,
byly podány i žádosti o převedení pozemků 769, 824 do našeho vlastnictví, problémem však zůstává stále pozemek
827. Konstatoval, že to v současné době vypadá tak, že nám pro urychlení vyřešení tohoto problému nezbyde nic
jiného, než si požádat o vydání tohoto pozemku zpět do vlastnictví obce. I toto se však jeví jako problematické a
přiznal, že v tuto chvíli ani on sám neví, jak budeme postupovat v jednání s UZSVM. Dle starosty však toto je už
zřejmě jediný problém pro úspěšné vyřízení stavebního povolení, tak se na něj bude muset s pány inženýry soustředit,
aby stavební povolení bylo vydáno včas a aby nám firma mohla žádat o dotace.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 7 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé
- SSOK Olomouc zaslala vyjádření k žádosti obce k požadovaným opravám komunikací – žádali jsme o opravu
výtluků komunikace II. třídy, o opravu propadlé silniční vpusti a propadlého propustku. Silnice i silniční vpusť
byly opraveny. Starosta obce v propustku se zástupcem SSOK provedli kontrolu na místě. Při této kontrole bylo
zjištěno, že tam došlo k poklesu jedné skruže, ne však k propadnutí. Bylo dohodnuto, že vyčkáme, jak to bude
vypadat po slibovaném vyčištění Kamínky Povodím Moravy, které bylo přislíbeno na jednání se zástupci Povodí
Moravy.
- MěÚ Šternberk – návrh na výpověď mandátní smlouvy o zpracování mezd.
- SFŽP zaslal rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva již byla starostou
obce podepsána a odeslána zpět.
- Centrum pro regionální rozvoj ČR zaslalo žádost o vyjádření k registraci akce a podmínkám dotace – jedná se o
ÚP Hnojice.Vyjádření již bylo odesláno a dotace by měly být přiděleny v požadované výši.
- dosavadní uživatelé zaslali žádost o pronájem či odprodej pozemku p.č.596 /bylo projednáno v bodě 6. Dnešního
zasedání/
Různé
- Starosta obce podal ZO informaci, že jednání s paní VH ohledně pronájmu nemovitosti – domu č.p. 85 a
souvisejících bylo ukončeno – dne 27.4.2011 došlo k podpisu této smlouvy, nyní tedy paní VH je v nájmu za
podmínek dohodnutých v roce 2009.
- Na žádost pana Vyhnánka byl předložen sešit, do kterého si pan Novák zaznamenává provedené práce. Od 11.4.
byl zaveden nový sešit místo malého sešitku, který pan Novák nosil u sebe, tak, aby tento sešit byl v případě
zájmu na obecním úřadě k nahlédnutí kterémukoliv ze zastupitelů.
- Starosta obce informoval ZO, že od dnešního dne nastoupili první tři zaměstnanci na VPP, na které jsme získali
dotace od ÚP. Dále uvedl, že zkusí získat dotaci ještě pro dva postižené občany, ale ty budeme moci zaměstnávat
jedině v případě přidělení 100% dotace. Projevil obavy, zda se podaří získat dotace ze státních peněz a pokud ne,
bude žádat znovu, až se rozjede nový projekt z prostředků EU. Konstatoval, že si je vědom skutečnosti, že tito
zaměstnanci neudělají tolik práce, jako dnes přijatí zaměstnanci, nicméně pokud je ÚP zaplatí, chce je zaměstnat,
protože nikde jinde nemají šanci získat práci.
Dostavil se pan Antonín Kolář /19.45 hodin/

-

Starosta obce uvedl, že jak již informoval v bodě došlá pošta, byla konečně podepsána smlouva o přidělení dotací
a vydáno rozhodnutí o přidělení dotací na akci Obnova zeleně v obci Hnojice. Informoval, že minulý čtvrtek
proběhla na tuto akci v naší obci kontrola ze SFžP. Přítomná paní projektová manažerka byla velmi spokojena
s kvalitou provedení projektu i s kvalitou použitého materiálu. Neměla ani připomínky ke špatnému stavu
trávníku a uklidnila starostu,že takový je stav všech loni založených trávníků, že je to způsobeno klimatickými
podmínkami letošní zimy a jara. Starosta je však tento týden dohodnutý s panem inženýrem Navrátilem z firmy
Zahrada, že přijede a rozhodne, jak s trávníkem dál postupovat.
Starosta obec dále uvedl, že dnes byla v naší obci také paní projektantka a ta mu podle svých zkušeností řekla, že
trávník je ve špatném stavu, ale díky naší péči, hlavně zalévání v předminulém týdnu, to není ještě tak zlé, jak na
jiných místech a že věří, že po nějakém menším dosevu budeme mít ještě letos pěkný trávník. Starosta obce
s paní projektantkou také prošli všechny vysazené dřeviny a kromě několika uschlých břečťanů u Žváčkovy zdi
zdárně přežily a ujaly se všechny, z čehož bychom měli mít všichni radost.
- Pan Jurásek informoval ZO o průběhu prací v nově vznikajícím muzeu - pan Kolář dokončil podlahu, renovaci
starého stolu a nový nábytek. Ještě však není vše dokončeno. V současné době se šijí závěsy a dodělává se mříž
před dveře kvůli zabezpečení /bude hotová v květnu - zpracovatel pan Ošťádal Petr/.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.

9) Diskuse
- T.I. vznesla dotaz, proč je po naší obci tolik písku. Bylo přislíbeno, že obec požádá SSOK o zametení komunikací
v obci.
- Dotaz, kdy se bude opravovat Babická ulice. Jedná se o komunikaci podřadnějšího charakteru, tedy III. třídy.
V současné době se opravují v obci hlavní průtahy obcí.
- T.I. – jakým způsobem budou řešeny usychající křoví ve směru na Žerotín. Bude vyčištěno obecními pracovníky na
VPP.
- p. J.A. požádal o opravu vyhnilé lavice na hřbitově. To mu bylo přislíbeno.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.10 hodin.

Ověřovatelé zápisu :

……………….........
starosta obce

Zapsala: Adamová Blanka

…………………………
Ing. Fišer Miloš

………………………
Josef Papica

