8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 30. 5.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Václav
Adam, Antonín Kolář / od 19.02 hodin /
Omluveni: Lucie Švancerová
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 2.5.2011
3. Kontrola usnesení ZO ze dne 2.5.2011
4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2010
5. Schválení smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace
6. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
7. Kanalizace a ČOV
8. Došlá pošta a různé
9. Diskuse
10. Závěr
1)

Starosta obce zahájil 8. 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. Dříve, než začal s oficiálním programem,
popřál vše nejlepší ke kulatému životnímu jubileu členu ZO Hnojice, panu Zdeňku Vyhnánkovi. 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, omluvena je Lucie Švancerová a pan Antonín Kolář se dostaví
později. Zasedání je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelem dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a paní Ing. Jarmilu
Hubáčkovou – 7 hlasů pro.
Starosta obce uvedl, že program dnešního zasedání ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni zastupitelé jej
obdrželi. Poté navrhl přidat k projednání jeden bod do dnešního programu, a to projednání a schválení rozpočtové
změny č. 2 v rozpočtu obce na rok 2011, jež bude zařazen k projednání jako první bod po kontrole usnesení, tedy jako
bod č. 4 a další body budou projednávány v pořadí, jak byly v původním programu.
Dotázal se, zda má někdo z přítomných členů ZO k předloženému programu 8. zasedání ZO Hnojice nějaké
připomínky. Nebylo tomu tak, proto starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 8. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
30.5.2011 včetně doplnění bodu č.4 – 7 hlasů pro.

2) Kontrola zápisu ze 7. zasedání ZO dne 2.5.2011 – V 19.02 hodin se připojil k jednání ZO pan Antonín Kolář.
Starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to panem Josefem Papicou a panem Ing.
Milošem Fišerem. 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 ze 7. zasedání ZO, konaného dne 2.5.2011 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení ze 7. zasedání ZO dne 2.5.2011
Starosta obce konstatoval, že ZO na svém 7. zasedání nepověřilo ani neuložilo žádnému ze svých členů žádné úkoly.
4) Schválení rozpočtové změny č.2/2011 – ZO projednalo návrh rozpočtové změny č. 2/2011 předložený finančním
výborem, který vychází z navýšení neočekávaných příjmů a výdajů v roce 2011. Podrobný rozbor této rozpočtové
změny provedla účetní obce paní Adamová. Jedná se především o navýšení z důvodu přijetí dotace ze SFŽP a SR na
„Zahradní úpravy v obci Hnojice“ /návrh rozpočtové změny je nedílnou součástí tohoto zápisu/.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v rozpočtu obce na rok 2011
v předložené podobě – 8 hlasů pro.

5) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2010 – starosta obce uvedl, že „Závěrečný účet obce Hnojice za rok 2010“
byl vypracován paní Blankou Adamovou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
byl řádně vyvěšen na úřední desce, a to od 13.5.2011 do 30.5.2011. V tomto závěrečném účtu je mimo jiné uveden i
výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, v němž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Dotázal se,
zda má někdo z přítomných členů ZO k předloženému závěrečnému účtu obce Hnojice za rok 2010 nějaké
připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje závěrečný účet obce Hnojice za rok 2010, obsahující údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se
o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření
s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2010 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok
2010 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO
souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad – 8 hlasů pro.
6) Schválení smluv s Olomouckým krajem o poskytnutí dotací – starosta obce předložil ZO ke schválení smlouvu o
poskytnutí dotace na „Opravu sochy legionáře“ ve výši 50.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Oslavy
880 let obce Hnojice“ ve výši 30.000,- Kč, obě doručené Krajským úřadem Olomouckého kraje. Po projednání
starosta obce navrhl:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb
drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a
Obcí Hnojice jako příjemcem ve výši 50.000,-Kč na obnovu pomníku padlým a zemřelým ve světové válce
v Hnojicích a pověřuje starostu obce jejím podepsáním a současně schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v rove 2011 mezi Olomouckým krajem
jako poskytovatelem a Obcí Hnojice jako příjemcem ve výši 30.000,-Kč na Oslavy 880 let obce Hnojice v létě
2011 v Hnojicích a pověřuje starostu obce jejím podepsáním – 8 hlasů pro.
7) Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.
starosta obce informoval ZO, že se jedná konkrétně o smlouvu k plánované akci: Josef Husar – nové NNk, úprava
DTS, IV-12-8005967. Bude provedena nová přípojka kabelového vedení NN-0,4kV rekonstrukci rozvaděče NN na
stávající trafostanici DTS OC 4464. Kabelové vedení k trafostanici bude umístěné před hranicí parcel č. 272/17 a
271/1, k.ú. Hnojice. Po projednání starosta obce podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce jejím podepsáním – 8 hlasů pro.
8) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak minule informoval ZO, byl jediným problémem, který nám bránil
získat stavební povolení, problém s výústními objekty na pozemku 827. Starosta obce informoval ZO o jednáních, jež
se uskutečnila ve čtvrtek byl v Praze na MŽP a na UZSVM. Informoval také, že nyní je již vše připraveno a
nachystáno a že jakmile budou dodány ještě nějaké výkresy a dodatek k žádosti, vše bude odesláno do Ostravy
k podpisu panu řediteli. V tuto chvíli to vypadá tak, že dodatek už dostali a zítra by měly být starostovi obce doručeny
výkresy, takže do měsíce už by mělo být stavební řízení zase v plném proudu a o prázdninách by snad mělo být
hotovo. Byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 8 hlasů pro.
9) Došlá pošta a různé
- firma ELPREMONT Velká Bystřice zaslala ke schválení a podpisu Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. – bylo projednáno a schváleno v bodě č. 7 dnešního
zasedání
- VHS Čerlinka zaslala pozvánku na valnou hromadu VHS, konanou 24.5.2011 v 9.00 hodin v Medlově
- Vojtila Trans zaslala vyúčtování prokazatelné ztráty za 2. čtvrtletí roku 2011 včetně faktury k úhradě
- IOP – výzva žadateli k převzetí rozhodnutí a podmínek k dotaci na Územní plán Hnojice
- VHS Čerlinka poslala podklady pro valnou hromadu, konanou dne 24.5.2011
- firma ASEKOL zaslala informace o změnách v systému zpětného odběru elektrozařízení
- VHS Čerlinka zaslala zápis z jednání valné hromady, konané dne 24.5.2011 v Medlově
- paní JP doručila žádost o obecní byt
- paní VH doručila dopis ze Studentské právní poradny, kde starostu obce pan G vyzývá ke splnění povinnosti
zajistit paní VH obecní byt v obci Hnojice. Starosta doslovně citoval dopis pí VH. ZO navrhuje odepsat paní VH
ve smyslu, že smlouvu máme a budeme podle ní postupovat.
Různé
Starosta obce otevřel bod různé a informoval ZO, že :
- se účastnil Valné hromady VHS Čerlinka, konané dne 24.5.2011 v Medlově, na které byly schvalovány závěrečné
zprávy za loňský rok, rozpočet na rok letošní a nejzávažnějším bodem byl vstup dalších obcí do společnosti.
K tomuto bodu nebyl přijat další závěr, nicméně se všichni přítomní shodli, že by se mělo umožnit dalším obcím
vstoupit do společnosti za stejných podmínek, jako mají stávající členové společnosti

-

-

starosta obce informoval, že se mu podařilo získat 100% dotace z ÚP Olomouc na dva zaměstnance se
zdravotním omezením na VPP. Podotkl, že si je vědom skutečnosti, že tito zaměstnanci neudělají tolik práce,
nicméně obec na ně obdrží 100% dotaci, takže vše, co udělají, je bonus.
Starosta obce uvedl, že bylo započato s restaurování sochy Legionáře v místním parku.
Starosta obce podal ZO informaci, že se v letošním roce prozatím podařilo získat tyto dotace:
 Dotace na nový Územní plán obce Hnojice ve výši
248.004,-Kč
 Dotace na oprava pomníku legionáře na náměstí ve výši
50.000,-Kč
 Dotace na oslavy 880. výročí Hnojic spojené s hodovými oslavami ve výši
30.000,-Kč
 Dotace na vybudování obecních bytů v budově záložny čp. 160 ve výši
1.650.000,-Kč
K této dotaci vznesl dotaz pan Adam, který navrhl, aby se k vypracovanému projektu nechala vypracoval
studie na vytápění plynovým topením, stejně tak, jako na vytápění peletkami. S tímto souhlasí i Ing.
Fišer. Dále se pan Adam dotázal, zda v rámci projektu dojde i k výměně oken? Zjistí starosta obce dle
projektu.
 Dotace na pracovníky, vykonávající VPP z ÚP ve výši cca
214.200,-Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem tedy bylo získáno pro obec Hnojice v roce 2011 dotace ve výši
2.192.204,-Kč

-

Starosta obce podal informaci, že pro velký úspěch bude Dětský den, který se bude konat v sobotu 11.6.2011 od
14.00 hodin opět pořádat Základna Hnoyland Hnojice, nyní již občanské sdružení. Dále informoval, že obec jim
znovu přispěje na dárky pro děti, jak to bylo v minulých letech.
- Starosta obce podal ZO informaci, že Občanské sdružení Základna Hnoyland Hnojice chystá také brigádu
v Hájku, která proběhne v sobotu 4.6.2011.
- ZO bylo dále starostou obce informováno, že k dnešnímu datu, tedy k datu 30.5.2011 vyšlo další vydání
Hnojického expresu. Další vydání Hnojicého Expresu bude vydáno před hodovými oslavami, kde bude uveden
rovněž program hodů. Rovněž starosta obce zajistí pozvánky s programem hodových oslav.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
10) Diskuse
Starosta obce otevřel bod Diskuse a vyzval přítomné k diskusi.
Pan Kolář – požaduje vysekat zeleň na Šternberk do zahrádek a před Knapkovým z důvodu špatné viditelnosti ve
vozovce. Rovněž požaduje řešit tůje před čp. 40 /Ambrozkovi/.
Paní JS – kdy je plánováno vyčištění potůčku v místní části „Rybník“ – čištění je plánováno na letošní rok
11) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20 . 27 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.

