12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 3.10.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín Kolář, Václav Adam,
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 29.8.2011
3. Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 29.8.2011
4. Okna do nových bytů na č.p.160, výběr dodavatele
5. Došlá pošta a různé
6. Diskuse
7. Závěr
1) Starosta obce zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2010-2014 v 19.00 hodin. Přivítal
členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů naší obce. Poté všechny přítomné upozornil, že z dnešního jednání
bude pořizován zvukový záznam - k tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky.
Konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva a tudíž je dnešní 12. Zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka
Vyhnánka – 9 hlasů pro.
Starosta obce předložil ZO ke schválení program zasedání (výše uvedeno) a uvedl, že program byl řádně vyvěšen na
úřední desce a všichni zastupitelé jej dostali. Současně se omluvil členům ZO za týdenní posun jednání, které bylo
způsobeno jeho řádnou dovolenou / nestihl by se v řádném termínu zveřejnit program zasedání/. Ing. Fišer upozornil
starostu obce, že byl na úřední desce zveřejněn program zasedání se špatným datem – byl uveden 9. místo 10. měsíc.
Starosta obce vznesl dotaz, zda má někdo nějakou připomínku k předloženému programu. Ing. Fišer požádal o
doplnění bodu č.5: Kanalizace a ČOV a dále pokračovat dle předloženého programu. Starosta souhlasil a obce podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 12. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
3.10.2011 s připomínkou Ing. Fišera, aby byl doplněn o bod č.5 „Kanalizaci a ČOV“ – informace starosty a
další body probíhali podle programu. – 9 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 11. zasedání ZO dne 29.8.2011 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Josefem Papicou a slečnou Lucií Švancerovou a poté byl v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona
o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány námitky, a to ani
ústně, ani písemnou formou. Dotázal 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 11. zasedání ZO, konaného dne 29.8.2011 bez
připomínek – 9 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 11. zasedání ZO dne 29.8.2011
ZO na svém 10. zasedání nepověřilo ani neuložilo žádnému svému členu žádný úkol – k tomuto nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 11-2011 ze zasedání ZO
dne 29.8.2011 – 9 hlasů pro.
4) Okna do nových bytů na č.p.160, výběr dodavatele – starosta obce informoval ZO, že v I. patře budovy pošty
v Hnojicích čp. 160 jsou původní okna. Zpracovaný projekt neřešil jejich výměnu, ani jejich opravu. Dodavatel podal
návrh tato okna vyměnit. Starosta obce vyzval ZO k projednání, zda tato okna nechá obec pouze natřít, nebo zda
budou stará okna vyměněna za nová plastová. Pan Adam navrhl okna vyměnit za plastová, jelikož se domnívá, že se
již jedná o téměř zanedbatelnou položku ve vztahu k celkovým nákladům stavby. Uvedl, že stávající okna by do
budoucna bylo stejně nutné natřít a v dalších letech dále opravovat. Stejně se vyjádřil i ing. Fišer a po další rozpravě
se na tom zastupitelé shodli.
Starosta obce uvedl, že dodavatel stavby, firma INVEST Šternberk předložila k výměně cenovou nabídku firmy
AKTOS Zábřeh. Starosta si vyžádal cenové nabídky od dalších firem, a to Svět oken s.r.o., Olomouc a Studio Oken
s.r.o., Olomouc. Všechny firmy měly stejné zadání – měly předložit nabídky včetně všech prací a vnitřních parapetů,
a to na celkem 7 oken. Starosta upozornil, že podklad pro výběrové řízení zpracoval Invest a že tam chybí ještě dvě
malá okna, ale všechny firmy měly pro potřebu výběrového řízení zadání stejné. Dvě firmy navrhují šestikomorová

okna – Aktos a Svět oken, a Studio oken navrhuje pětikomorová okna. Všechna okna by měla být ve vysoké kvalitě,
firmy používají firmy používají prakticky stejné kvalitní profily německé výroby a německé či rakouské kování.
Jednotlivé firmy předložily tyto nabídky:
Firma
Aktos
Studio oken
Svět oken

Cena oken
bez DPH
včetně DPH
42 176,00 Kč
46 393,60 Kč
33 905,00 Kč
37 295,50 Kč
43 459,00 Kč
47 804,90 Kč

Cena celkem
77 663,90 Kč
66 512,00 Kč
69 227,00 Kč

Pořadí
dle cen oken
3.
1.
2.

Po projednání je podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje výměnu oken v 2.NP budovy č.p.160 – 9 hlasů pro. ZO schvaluje
dodavatele na výměnu oken, a to firmu Studio oken, s.r.o. - Autorizovaný partner OKNOPLAST-Group
Olomouc, Rolsberská 24 – 9 hlasů pro.
5)

Kanalizace a ČOV – starosta informoval ZO, že stavební povolení již nabylo právní moci a firma na vyřizování
dotací již začala jednat. Dále podal ZO informaci, že k dnešnímu dni ho informoval zástupce této firmy, že dle
předpokladů by měla být výzva z Ministerstva zemědělství na výstavbu kanalizací vypsána v prosinci letošního roku
a že již začali připravovat žádost k podání. Starosta uvedl, že nepříjemné na této výzvě je to, že se tam poskytují
dotace maximálně 40 milionů, tudíž by se výstavba naší kanalizace musela rozdělit na 2. etapy.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 9 hlasů pro.

6) Došlá pošta a různé
- Geodes Group zaslal protokol o vytyčení vlastnické hranice pozemků

-

MMR zaslalo pokyny k nastavení rozpočtového limitu a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „B.j.3
PB-VB v Hnojicích“

-

MMR zaslalo změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „B.j.3 PB-VB v Hnojicích“
UZSVM zaslal žádost o úhradu zálohy za zřízení věcného břemene

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta – 9 hlasů pro.

Různé :
ZO na základě žádosti vedoucích sletových skladeb pro XV. Všesokolský slet 2012 projednalo finanční příspěvek
z rozpočtu obce na dresy pro cvičence. Starosta předložil členům ZO ceny za dresy pro jednotlivé skladby a ZO po
projednání souhlasí s příspěvkem obce / z rozpočtu 2012, jelikož dresy se budou platit až v příštím roce/ ve výši 80%
ceny dresu pro děti ve věku 18-ti let a 20% ceny dresu pro dospělé a starosta podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí příspěvku na dresy pro cvičence Sletových skladeb pro
XV. Všesokolský slet 2012 ve výši 80% ceny dresu pro děti ve věku do 18-ti let a 20% ceny dresu pro dospělé –
9 hlasů pro.
Starosta obce informoval ZO, že jim na posledním zasedání Mikroregionu Šternbersko byla představena firma
ANIMATE, s.r.o. se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. Tato firma má vizi dát dohromady několik menších obcí a
uspořádat reverzní aukci s cílem pokusit se o snížení nákupní ceny za energie. Po ukončení aukce by provedla
vyhodnocení a v případě, že dojde k úspoře cen, dodá jednotlivým obcím, které do této aukce vstoupí, výslednou
zprávu. Zisk pro firmu ANIMATE, s.r.o. by bylo 25% z úspor energií. Po projednání ZO navrhuje s tímto vyčkat a
tuto celou záležitost v současné chvíli považuje pouze za informativní.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce o aukci na dodávku energií – 9 hlasů
pro.
7) Diskuse
 Švancerová Lucie – vznesla dotaz, z jakého důvodu již nejsou odstraněny tabule s pozvánkou na Hodové
slavnosti, umístěné při vjezdu do obce a současně navrhla, že tyto tabule by mohly být zachovány a pouze
upraveny s nápisem např. „Vítá Vás obec Hnojice“. Starosta odpověděl, že tabule byly plánovány jako
víceúčelové s tím, že budou využity ve vztahu k rozpočtovému určení daní malých obcí a že tam bude umístěn
nápis „Daňově znevýhodněná obec“. Informoval zastupitele i přítomné občany, jaká je aktuální situace
v rozpočtovém určení daní, o jednáních a akcích, kterých se v poslední době účastnil i o tom, že vláda odmítla
projednat návrh změny RUD, který v posledních 4 letech intenzivně připravovali starostové sdružení jako naše
obec do SMS spolu s odborníky z Ministerstva financí a dvou ekonomických VŠ. Vyjádřil svůj názor na to, že je
to velká škoda a že vláda propásla šanci spravedlivě a bez nároku na zadlužení vyřešit RUD.
 Ing. Fišer Miloš – dotázal se starostu obce, zda byly doručeny do e-mailové schránky obce fotografie z Hodových
oslav. Které zaslal a zda by bylo možné tyto fotografie použít do připravovaného Expresu.

 Vyhnánek Zdeněk – dotázal se, jak to v současné době vypadá s nástěnkami, které mají být pořízeny a současně
upozornil, že stávající sokolská nástěnka se už rozpadá. Bylo navrženo odstranění této nástěnky. Starosta uvedl,
že nové nástěnky by měli být ještě do zimy.
 Kolář Antonín – dotázal se, zda již je provedeno vyúčtování dotace na Hodové slavnosti a jak byla tato dotace
využita – starosta odpověděl, že na vyúčtování dotace se pracuje.
 paní SJ – dotázala se, kdo opravoval cestu u parku a zda by nebylo možné opravit i cestu v ulici Babická. Starosta
informoval, že cestu u parku opravovala firma KARETA Bruntál, jelikož tato komunikace je místní, ale cesta v
ulici Babická je v majetku Olomouckého kraje, tudíž veškeré opravy na této komunikaci provádí kraj. Bylo
navrženo, aby obec požádala SSOK o opravu vjezdu na bytovky a vjezd do ZD.
 paní SJ – vznesla dotaz, jak dlouho ještě budou pod obcí pracovat pracovníci z ÚP na VPP. Tito zde mají být do
31.10.2011.
 pan JA – informoval, že ve směru na Liboš je nutné ořezat vrbu u cesty v zatáčce, která již zasahuje značným
způsobem do vozovky. Rovněž doporučil vysekat trávu kolem vysazených stromů ve směru na Mošťánky.
 paní ME – dotázala se, zda by nebylo možné v obci umístit koše na psí extrementy. Po delší debatě na toto téma
se zastupitelé dohodli, že občané budou upozorněni v místním zpravodaji.
8) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.05 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.

