9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 27.6.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Antonín
Kolář, Švancerová Lucie
Omluveni: 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 30.5.2011
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 30.5.2011
4. Výběr dodavatele výběrového řízení na dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty
5. Kanalizace a ČOV
6. Došlá pošta a různé
7. Diskuse
8. Závěr
1) Starosta obce zahájil 9. 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 dnešního
jednání bude pořízen zvukový záznam - k tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven je pan Václav Adam.. Zasedání je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Antonína Koláře a sl. Lucii Švancerovou.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a sl. Lucii Švancerovou
– 8 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. 3 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 9. zasedání ZO Hnojice nějaké
připomínky. Nebylo tomu tak, proto starosta předložil:
Nárh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 9. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
27.6.2011 včetně doplnění bodu č.4 – 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 8. zasedání ZO dne 30.5.2011 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Václavem Adamem a paní ing. Jarmilou Hubáčkovou. Poté byl v souladu s ust. § 95 odst. 2
zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Dále konstatoval, že doposud nebyly proti němu 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 starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 8. zasedání ZO, konaného dne 30.5.2011 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 8. zasedání ZO dne 30.5.2011
ZO na svém 8. zasedání pověřilo starostu:
3.1.starostu obce podepsáním 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 – smlouva byla dne 20.6.2011
podepsána a zaslána na Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče.
3.2. starostu obce podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém
kraji v roce 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 – smlouva byla dne 31.5.2011 podepsána a odeslána na
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče
3.3. starostu obce podepsáním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s – smlouva byla dne 6.6.2011 podepsána a zaslána zmocněnému zástupci firmy ČEZ Distribuce, a.s. –
na adresu firmy ELPREMONT elektromontáže, s.r.o., Velká Bystřice
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 8/2011 ze zasedání ZO
dne 30.5.2011 – 8 hlasů pro.

4) Schválení rozpočtové změny č. 3/2011 – ZO projednalo návrh rozpočtové změny č. 3/2011 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 z Olomouckého
kraje na „Oslavy 880. let obce Hnojice “ a dotaci z ÚP Olomouc na pracovníky, vykonávající VPP, a také se navyšují
opravy VO z důvodu nutné výměny 3 ks sloupů VO u bytovek, které jsou v havarijním stavu (kopie návrhu
rozpočtové změny č. 3 je nedílnou součástí tohoto zápisu).
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v rozpočtu obce na rok 2011 –
8 hlasů pro.
5) Výběr dodavatele výběrového řízení na dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty – starosta obce informoval ZO, že pro výběr dodavatele
výběrového řízení na dodavatele služby byly osloveny celkem tři firmy, a to firma GHC regio s.r.o. – Ing. Aleš
Calábek, Mgr. Miroslava Pilařová Bystřice pod Hostýnem a firma STILT PROJECTS s.r.o. Olomouc. Do výběrového
řízení podaly nabídku pouze dvě z výše uvedených firem, firma GHC regio – Ing. Aleš Calábek nepředložila nabídku.
Následně byly otevřeny doručené obálky s nabídkami, z nichž bylo zjištěno, že firma STILT PROJECTS s.r.o.
Olomouc předložila cenovou nabídku na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací k veřejné
zakázce malého rozsahu s názvem „B.j. 3 PB – VB v Hnojicích“ na částku 18.000,- Kč včetně DPH a Mgr. Miroslava
Pilařová z Bystřice pod Hostýnem předložila nabídkovou cenu 9.000,- Kč včetně DPH. Po projednání ZO schvaluje
dodavatele výše uvedených služeb paní Mgr. Miroslavu Pilařovou z Bystřice pod Hostýnem.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele služby – kompletní organizace výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty v Hnojicích čp. 160 - firmu Mgr. Miroslava
Pilařová za cenu 9.000,-Kč včetně DPH – 8 hlasů pro.
Starosta v této souvislosti upozornil, že je potřeba vybrat zástupce obce do komise pro otevírání obálek a do výběrové
komise. Do komise pro otevírání obálek byli navrženi starosta obce Libor Kašpárek, účetní paní Blanka Adamová a
předseda kontrolního výboru pan Václav Adam. Do výběrové komise byli navrženi starosta obce pan Libor Kašpárek,
předsedkyně finančního výboru ing. Jarmila Hubáčková a ing. Miloš Fišer jako stavební inženýr.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje členy komise pro otevírání obálek pana Libora Kašpárka, paní
Blanku Adamovou a pana Václava Adama a členy výběrové komise pana Libora Kašpárka, ing. Jarmilu
Hubáčkovou a ing. Miloše Fišera – 8 hlasů pro.
V tomto bodě bylo dále projednáno budoucí vytápění budovy pošty v Hnojicích čp. 160. Starosta obce předložil ZO
tabulku s možnými variantami vytápění bytů na čp. 160 a náklady na vytápění při jednotlivých variantách a všechny
přítomné s těmito variantami podrobně seznámil. 7 členů ZO se po projednání přiklání k vytápění budovy v Hnojicích
čp.160 plynovým topením, 1 k vytápění kotlem na peletky.
6) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak minule informoval ZO, byl jediným problémem, který bránil získat
stavební povolení, problém s výústními objekty na pozemku 827. Konstatoval, že toto je již vyřešeno a řízení o
vydání stavebního povolení bylo obnoveno a o prázdninách by snad mělo být hotovo. K tomuto nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 8 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé
 MMR – oznámení o přidělení dotace ve výši 1.650.000,- Kč na výstavbu nových bytů v Hnojicích v budově
pošty na čp. 160
 VHS Čerlinka zaslala rozbory výústí dešťové kanalizace – výusť č. 7 nevyšla dobře, tudíž bylo požádáno na
LITOLABU o nový rozbor
 FÚ Šternberk zaslal upozornění k převodům sdílených daní do rozpočtu obecních úřadů v roce 2011
 firmy STILT a Mgr. Miroslava Pilařová zaslaly nabídku na výběrové řízení – projednáno v bodě 5. Dnešního
zasedání
 KÚ Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče zaslal podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace na
pomník Legionáře na náměstí
 VHS Čerlinka zaslala zveřejnění ceny vody za rok 2010 – vyvěšeno na úřední desce obce
 VHS Čerlinka zaslala zápis ze zasedání Valné hromady, konané dne 24.5.2011
 Ředitelka MŠ doručila oznámení o uzavření MŠ v Hnojicích v době letních prázdnin, a to v období 11.7.26.8.2011
 EKOKOM zaslal výsledky třídění odpadů za r.2010.
 paní VH, čp. 85 doručila dopis, v němž žádá o pozastavení splácení půjčky a o pomoc s uhlím. Starosta obce
dopis všem přítomným doslovně citoval a navrhl odprodat VH za symbolickou cenu dřevo z Hájku, nasbírané
při jarní brigádě, kterou provedlo Občanské sdružení „Základna Hnoyland“. S tímto ZO souhlasí, ale
nedoporučuje pozastavit paní VH splácení půjčky.

Různé – starosta obce s ohledem ke krátkému programu dnešního zasedání připravil do bodu různé několik bodů, o
nichž se chtěl s členy ZO poradit, případně ZO požádat o pověření k jednání:
1. Oprava sloupů veřejného osvětlení u bytovek v Hnojicích – starosta uvedl, že 4 sloupy u bytovek v Hnojicích jsou
v havarijním stavu, na což jsme byli upozorněni firmou, která v naší obci provádí opravy a servis VO. Tudíž je
nutné z důvodu bezpečnosti občanů 3 z těchto sloupů vyměnit za nové ihned v letošním roce a 1 bude vyměněn
po provedení kanalizace, jelikož je umístěn v plánované trase budoucí obecní kanalizace. ZO souhlasí.

2. Souhlas s kamerovým systémem – starosta požádal ZO o svolení umístit v prostorách na náměstí v Hnojicích
kamerový systém, který bude zajišťovat monitoring náměstí a přilehlých částí. Starostova představa je, že jedna
kamera bude zaměřena na čekárnu a druhá s větším záběrem po přilehlých prostorách náměstí. Přesná cena ještě
není známa, bude zjištěna a ZO bude s touto informací seznámena. Ing. Fišer doporučuje před umístěním kamer
na náměstí zjistit právní podmínky kamerového systému a technické parametry kamer. Po projednání se
zastupitelé shodli na potřebnosti tohoto kamerového systému k zabránění škod způsobeným vandaly na obecním i
soukromém majetku.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice souhlasí s umístěním kamer na budově OU a pověřuje starostu obce
nákupem kamerového systému na monitorování náměstí do částky 50.000,- Kč. – 8 hlasů pro.
3. Starosta upozornil ZO, že se na v katastrálním území naší obce množí případy vandalství a černých skládek =>
požádal ZO o projednání rozšíření odměny / schválena ZO v roce 2006 ve výši 5.000,- Kč za poskytnutí
informace, vedoucí k dopadení sprejera / i na případy vandalství a původce černých skládek.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje, aby se odměna ve výši 5.000,- Kč za informace vedoucí
k dopadení sprejera rozšířila i na odměnu za informace vedoucí k dopadení vandalů a zakladatelů černých
skládek na území k.ú. Hnojice – 8 hlasů pro.
4. Nová úřední deska a nástěnka – starosta obce požádal ZO o zvážení nákupu nové úřední desky a nástěnky obce
Hnojice. Konstatoval, že současná úřední deska a nástěnka už jsou nevyhovující. Po projednání předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce nákupem nové úřední desky a nástěnky do celkové
částky 40.000,- Kč – 8 hlasů pro.
5. Mikroregion malých obcí – starosta obce předložil ZO návrh o zřízení Mikroregionu malých obcí. Po projednání
ZO navrhuje, aby starosta obce získával v této věci další informace, o kterých bude ZO následně seznámeno.
6. Starosta obce poděkoval členům Občanského sdružení „Základna Hnoyland“ za provedenou a vydařenou jarní
brigádu v Hájku a za organizaci dětského dne v areálu Restaurace Základna Hnojice.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
8) Diskuse
 Švancerová Lucie – dotaz k místu konání hodů, proč hřiště a proč ne náměstí. Bylo jí vysvětleno, že je to
z důvodu nového trávníku na náměstí. Tato záležitost ještě bude projednána sestaveným hodovým výborem.
 Pan AJ – upozornil na mezilidské potíže mezi zaměstnanci z ÚP na VPP panem Baškou a Pospíšilem.
Starosta zjistí, oč se jedná sjedná nápravu.
 Ing. Fišer – dotaz, kdy bude starosta obce v letošním roce čerpat řádnou dovolenou, aby nebylo nutné ji na
konci roku proplácet, jak tomu bylo v loňském roce. K tomuto se starosta obce vyjádřil, že ještě dovolenou
naplánovanou nemá a vzhledem k pracovnímu vytížení neví přesně, kdy si ji vybere a zda si vybere celou
dovolenou. Ing. Fišer požádal, aby se dalo do zápisu, že na toto upozorňoval.
 Papica Josef – upozornil, že pokud se budou letošní hodové oslavy nakonec konat na náměstí, je nutné zajistit
zábrany k oplocení areálu.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 20.55 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.

