10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.7.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín Kolář, Václav Adam
Omluveni: Zdeněk Vyhnánek, 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 27.6.2011
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.6.2011
4. Schválení rozpočtové změny č. 4 a převodu výsledku hospodaření
5. Schválení pronájmu p.č. 596, k.u.Hnojice
6. Zrušení výběrového řízení na dodavatele výběrového řízení na dodavatele služby – kompletní organizaci
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty a výběr nového dodavatele
výběrového řízení na dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
na vybudování bytů v budově pošty
7. Kanalizace a ČOV
8. Došlá pošta a různé
9. Diskuse
10. Závěr
1) Starosta obce zahájil 10. 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 pan Zdeněk Vyhnánek a sl. Lucie Švancerová.
Zasedání je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou 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 pí. Ing. Jarmilu
Hubáčkovou – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 10. zasedání ZO. Tento
program byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni zastupitelé jej dostali.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 10. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
25.7.2011 – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 9. zasedání ZO dne 27.6.2011 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Antonínem Kolářem a sl. Lucií Švancerovou. 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 9. zasedání ZO, konaného dne 27.6.2011 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO dne 27.6.2011
ZO na svém 9. zasedání pověřilo starostu v bodě:
4.1. starostu obce nákupem kamerového systému na monitorování náměstí do částky 50.000,- Kč – kamerový systém
je objednán a v této věci starosta ZO informoval, že místo předem nabízených dvou kamer budou na budově umístěny
kamery tři a celková částka na jejich pořízení bude činit 48.366,- Kč včetně DPH, tedy o 20.000,-Kč méně než byla
první nabídka. Tato cena byla dosažena proto, že občan, který tyto kamery nainstaluje, si neúčtuje žádný zisk a
provede to jak sponzorský dar naší obci.
4.2. starostu obce nákupem nové úřední desky a nástěnky do celkové částky 40.000,- Kč – nástěnky zatím objednané
nejsou, jelikož se zatít nepodařilo dohodnout na ceně dle původních představ.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 9-2011 ze zasedání ZO
dne 27.6.2011 – 7 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č.4/2011 a převod hospodářského výsledku – ZO projednalo návrh rozpočtové
změny č. 4/2011 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 přesuny
v rámci výdajové části rozpočtu ( kopie návrhu rozpočtové změny č. 4 je nedílnou součástí tohoto zápisu ).

Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 v rozpočtu obce na rok 2011
v předložené podobě – 7 hlasů pro.
Dále ZO projednalo převod výsledku hospodaření, jenž je vykázán v počátečních stavech na účtu 431. Účetní obce
podala vysvětlení, že se jedná o formální schválení výsledku hospodaření a jeho následný převod na výsledek
hospodaření minulých let. Krajský úřad tento účetní postup požadoval provést do pololetí, tudíž takto bylo učiněno a
ZO předloženo dodatečně ke schválení. V příštím roce již bude schválení výsledku hospodaření předcházejícího
účetního období součástí závěrečného účtu obce za rok 2011.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje převod hospodářského výsledku obce k 31.12.2010 – 7
hlasů pro.
5) Schválení pronájmu p.č. 596, k.ú.Hnojice – starosta obce uvedl, že o tomto pronájmu ZO jednalo na 7. zasedání
ZO, konaném dne 2.5.2011, kdy byl v bodě 1.4. schválen 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. Informoval
ZO, že tento záměr byl řádně vyvěšen na Úřední desce a nyní tedy je možné pronájem schválit.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje pronájem pozemku p.č. 596, k.ú.Hnojice dosavadním uživatelům
tohoto pozemku za cenu 30,-Kč/rok. – 7 hlasů pro.
6) Zrušení výběrového řízení řízení na dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty a výběr nového dodavatele výběrového řízení na
dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na vybudování
bytů v budově pošty – starosta informoval ZO, že došlo k nepříjemné věci, kdy paní Mgr. Pilařová, která byla
vybrána ZO ve výběrovém řízení na minulém zasedání ZO jako dodavatel, spadla ze střechy a způsobila si zranění a
proto naší obci vypověděla již dohodnutou spolupráci. Proto starosta obce oslovil opět 3 firmy – a to Seven
consulting s.r.o. Přerov, GHC Regio s.r.o. Olomouc a Stilt projekt s.r.o. Olomouc – a vyzval je k podání nabídky.
Konstatoval, že nabídky byly podány dnes do 10:00 hodin, jak bylo požadováno ve výzvě, a to od všech třech firem.
Starosta vyzval ZO ke zrušení výběrového řízení, které bylo na minulém zasedání schváleno, a provedení nového
výběru. Uvedl, že výběr dodavatele celé akce bude sice časově napjatý, ale mělo by se to stihnout v termínu.
K tomuto nebyly ze strany členů ZO vzneseny žádné dotazy či připomínky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ruší výběrové řízení na dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty, které bylo provedeno na 9. zasedání
ZO Hnojice dne 27.6.2011 – 7 hlasů pro.
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 14.400,- Kč včetně DPH, firma Seven
consulting s.r.o. Přerov předložila nabídkovou cenu 7.200,- Kč včetně DPH a firma GHC regio s.r.o. Olomouc
předložila nabídkovou cenu 24.000,- Kč včetně DPH.
Po projednání ZO schvaluje dodavatele výše uvedených služeb, a to firmu Seven consulting s.r.o. Přerov.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty - firmu Seven consulting s.r.o. Přerov za cenu
7.200,- Kč včetně DPH – 7 hlasů pro.
Starosta informoval, že nechal vypracovat od pana Ing. Trokana podrobný rozpočet včetně vytápění plynem. Projekt
na vytápění byl udělán projektantem na 5 kotlů – pro každý byt a prostory v přízemí zvlášť. Starosta se informoval u
projektanta plynu, zda by bylo levnější udělat jeden kotel a rozpočítávat náklady – projektant se vyjádřil, že by to
bylo levnější řádově o 300.000,- Kč. Zastupitelé se shodli, aby se tato změna v projektu udělala.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zadání změny projektu na vytápění budovy čp. 160 jedním
plynovým kotlem – 7 hlasů pro.
7) Kanalizace a ČOV – Starosta podal ZO informace, že dne 13.7.2011 bylo zveřejněno na úřední desce Oznámení o

zahájení vodoprávního řízení. Toto oznámení musí viset 15 dní a po tuto dobu mohou dotčení občané a
orgány nahlížet do dokumentace. Pak mají 10 dnů na odvolání. Následně bude vydáno rozhodnutí, které
musí být opět 15. dní zveřejněno a po dalších 15. dnech na odvolání dotčených orgánů nabývá právní moci.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 7 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé :
- VHS Čerlinka zaslala výsledky opakovaného rozboru odpadní vody – vyúst č. 7

-

Prague Bowl zaslal protokol o ukončení provozu VHP ke 30.6.2011
MěÚ Šternberk, odbor životního prostředí zaslal žádost o spolupráci ve věci neudržovaných a
zaplevelených pozemků
pan P.E. podal žádost o přidělení obecního bytu
ředitel Centra sociálních služeb Klíč zaslal žádost o finanční podporu jejich činnosti

-

paní V.H. zaslala sdělení o odmítnutí dřeva nabídnutého jí obcí z Hájku spolu se žádostí na přidělení
obecního bytu pro dvě osoby a dvorku pro ni a jejího psa.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta– 7 hlasů pro.
9) Diskuse
 S.J. – dotaz, v čím majetku je cesta kolem parku, zda ji spravuje obec Správa silnic Olomouckého kraje.
Cesta je na mnoha místech rozbitá, starosta přislíbil opravu do Hodových oslav.
 A.V. – dotaz, kde budou hody, zda na náměstí nebo na hřišti. Po delší diskusi se zastupitelé opět shodli, že
místo konání hodů bude definitivně určeno s ohledem na počasí týden před Hodovými oslavami – pokud
bude dlouhodobá předpověď příznivá, budou se oslavy konat na náměstí, pokud bude nepříznivá, tak na
hřišti.
 Kolář Antonín – požadavek na vysekaní trávy před Hodovými oslavami kolem kapliček, na hřbitově, na
zahradě MŠ + sestřihnout živý plot ve dvoře MŠ – starosta odpověděl, že na toto je pamatováno
v harmonogramu příprav na hody.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 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.

