13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 31.10.2011 - 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 3.10.2011
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 3.10.2011
4. Schválení rozpočtové změny č. 5/2011
5. Kanalizace a ČOV
6. Došlá pošta a různé
7. Diskuse
8. Závěr
1) Starosta obce zahájil 13. 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 13. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Antonína Koláře
– 9 hlasů pro.
Starosta obce předložil ZO ke schválení program zasedání (výše uvedeno) a uvedl, že program byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Současně se omluvil všem členům zastupitelstva, kterým posílá program zasedání e-mailem, že ač
program odesílal v úterý, včera zjistil, že nebyl odeslán a proto ho odeslal včera znovu spolu se SMS upozorňující na
odeslání e-mailu. Poté vznesl dotaz, zda má někdo k předloženému programu připomínku. Nebylo tomu tak, tudíž
starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 13. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
31.10.2011 – 9 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu ze 12. zasedání ZO, konaného dne 3.10.2011 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to panem Ing. Milošem Fišerem a panem Zdeňkem Vyhnánkem 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 ze 12. zasedání ZO, konaného dne 3.10.2011 bez
připomínek – 9 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO dne 3.10.2011
ZO na svém 12. 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. 12-2011 ze zasedání ZO
dne 3.10.2011 – 9 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č. 5/2011 – ZO projednalo návrh rozpočtové změny č. 5/2011 předložený finančním
výborem, který vychází z navýšení neočekávaných příjmů a výdajů v rozpočtu obce na rok 2011. Podrobný rozbor
této rozpočtové změny provedla účetní obce paní Adamová. Uvedla, že se jedná především o navýšení příjmů
z důvodu přijatých dotací / na územní plán obce a na obnovu staveb drobné architektury/ o přesuny v rámci výdajové
části rozpočtu ( kopie návrhu rozpočtové změny č. 5 je nedílnou součástí tohoto zápisu ). Po projednání předložil
starosta obce:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2011 v rozpočtu obce na rok
2011 – 9 hlasů pro.
5) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak již dříve informoval ZO, očekávalo se zhruba v prosinci vypsání
další výzvy z PRV MMR. Úředníci MMR nás opět překvapili, když vypsali výzvu již teď v říjnu, a ještě více nás
překvapili tím, že v této výzvě PRV jsou dotace na kanalizace a vodovody pouze pro polovinu krajů a pro druhou
polovinu jsou vypsány dotace pro další rozvojové aktivity, které se naší obce netýkají, neboť naše obec je nad 500
obyvatel. Je ale pravděpodobné, že stejná výzva vyjde na jaře, jen v opačném gardu, tedy, že na jaře budou vodovody

a kanalizace otevřeny pro ty kraje, pro které jsou teď uzavřeny. Starosta konstatoval, že možná je to i drobná výhoda
v tom, že se firma IPI může velice dobře připravit na podání žádosti, aby přesně odpovídala výzvě, ale pro naši obec
to má dva nemilé důsledky. Za prvé další půlrok zdržení a za druhé v této výzvě jsou dotace sníženy na 30. milionů
Kč. To znamená, že budeme muset kanalizaci rozdělit na dvě etapy. V projektu jsme s tím sice počítali, ale celou
dobu jsme doufali, že se to nestane. Na druhou stranu starosta uvedl, že má zatím nepodložené informace, že v OPŽP
zůstává stále spousta peněz na kanalizace a že snad chtějí otevřít výzvu i pro obce, jako naše, a to by pro nás byla
výhra. Zatím však není nic jisté.
V tuto chvíli se tedy musíme připravit na tu horší variantu, a to že bychom výstavbu kanalizace prováděli na 2 etapy.
Projekt je připraven tak, že technicky je to možné. Ing. Chládek zjišťuje, zda je možné stavět a kolaudovat na 2 etapy
se stavebním povolením, které máme, nebo zda bude nutné vydat jiné. Zaměstnanci IPI zjišťují další administrativní
náležitosti. Na naší obci je rozhodnout o dofinancování celé akce. Starosta obce informoval, že zadal České
spořitelně, kde máme vedený ZBÚ, požadavek na zpracování nabídky možného úvěru. Tato nabídka má být
předložena v následujících dnech. Dále starosta uvedl, že zkoušel v této věci kontaktovat i Olomoucký kraj, zda by
byla možnost finančního příspěvku z rozpočtu OK. V této věci bude i nadále jednat a až bude mít v rukou více
informací, svolá pracovní poradu, kde se vše vyčíslí a budou dohodnuty i podrobnosti jednotlivých etap, aby byla
naše obec připravena v případě nutnosti vše potřebné schválit na řádném zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 9 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé
 Římskokatolická farnost Hnojice zaslala vyúčtování příspěvků na opravy kostela

 RWE zaslalo dodatek ke smlouvě o sdružených službách energií – ZO projednalo došlý dodatek a zatím
navrhuje podpis odložit
 ČS, a.s. zaslala informace o vydávání soukromých šeků po 30.10.2011
 Regionservis Praha zaslal pozvánku na VI. setkání starostů Olomouckého kraje
 Internethome s.r.o Praha – informace o převodu majetku firmy Fofrnet do majetku Internethome
 VHS Čerlinka zaslala informace o zaslání nájmu za provozování vodovodu za období I.-IX.2011
Různé
 Starosta obce informoval ZO, že dne 19.10.2011 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, resp.
za období 01 – 09/2011 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V souvislosti s tímto poděkoval
přítomné paní Blance Adamové – účetní obce za vzorné vedení veškeré agendy naší obce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce o dílčím přezkoumání
hospodaření obce Hnojice za rok 2011 – 9 hlasů pro.
 Informace starosty obce o nabídce Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, který nám nabídl své služby při digitalizaci
kronik. Na digitalizaci dokumentů se specializují a mají s ní zkušenosti. Starosta obce uvedl, že se již domluvil
s kronikářem obce panem Oldřichem Polem a ten je navštívil, aby si prohlédl, jakým způsobem to provádějí a
ověřil si, zda nedojde k žádné újmě našich obecních kronik. Poté starostu obce informoval, že digitalizace je
prováděna na vysoké odborné úrovni a proto bylo dohodnuto nechat jim zpracovat první kroniku. Budeme-li
s provedením spokojeni, nechali bychom postupně digitalizovat všechny naše kroniky a originály bychom mohli
nechat v archivu.
 Starosta předložil ZO projekt rodinného domu pana P.D. a uvedl, že stavební úřad po panu P.D. dle zákona
požaduje zpevněnou příjezdovou komunikaci. Příjezdová komunikace by však vedla po parc.č.743, k.ú. Hnojice,
který je v majetku obce. Informoval ZO, že se jedná o pozemek, na němž obec v budoucnu plánuje vybudovat
cyklostezku. Jedná se o 50 m zpevněné komunikace šířky 2,5m. V této věci starosta navrhl, aby ZO panu P.D.
povolilo vybudování zpevněné komunikace až po vjezd k jeho RD. K tomuto vznesl dotaz Ing.Fišer, čím bude
cesta zpevněna. Toto zatím není jasné, není to uvedeno ani v přiloženém projektu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice povoluje panu P.D. vybudování zpevněné příjezdové komunikace k jeho
rodinnému domu na parc.č.743, k.ú.Hnojice, který je v majetku Obce Hnojice – 9 hlasů pro.
 Starosta obce požádal ZO o projednání možnosti uspořádání veřejné sbírky v naší obci. K tomuto uvedl, že jak je
všem známo, minulý týden vyhořela paní M.V. z č.p. 28. V souvislosti s tímto se na obec obrátila paní L.Z., zda
bychom nemohli uspořádat veřejnou sbírku. Po zjištění informací obec může se souhlasem zastupitelstva obce
sbírku uspořádat. Dále starosta obce navrhl, aby obec schválila pro paní M.V. i příspěvek ve formě finančního
daru z rozpočtu obce. Ing. Fišer vznesl dotaz, jakým způsobem byla nemovitost pojištěna. Na to odpověděl pan
Zdeněk Vyhnánek, že tyto informace bude vědět v následujících dnech, ale zatím se to jeví asi tak, že nemovitost
č.p. 28 pojištěna byla, ale zařízení bytu nikoliv. ZO po projednání předběžně schvaluje poskytnutí finančního
daru z rozpočtu obce, ale o jeho výši bude opět jednáno na dalším zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,
konání veřejné sbírky určené ke zmírnění následků požáru ve prospěch paní M.V., bytem Hnojice čp. 28 –
9 hlasů pro.
 Starosta obce informoval ZO, že provedl další zjišťování cen úředních desek. Nejlepší cenu nabídla firma Enrom
z Babic u Uherského Hradiště. Navrhl, aby se zazdilo současné okno v čekárně z čelní strany a tam se umístily

úřední desky, které už budou i osvětlené. Pan Vyhnánek navrhl, aby se nechaly vyrobit úřední desky do úrovně
zdi a nahoře byl ponechán světlík.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů
pro.
7) Diskuse
 Vyhnánek Zdeněk – dotaz, jakým způsobem bude v naší obci prováděno čištění komínů. Kominík přijede do
naší obce po dohodě v půlce měsíce listopadu, nahlásí se dva dny předem, aby ho bylo možné vyhlásit a
současně s čištěním vydá i revizní zprávu.
 Adam Václav – tlumočil stížnost pana Ing.K., kterému se nelíbí, že kolem jeho domu jezdí auta rychle a
hlavně po trávě nebo najíždí na chodník, protože se tam nemůžou vyhnout. Tato záležitost bude do budoucna
řešena, budou se zvažovat možnosti jednosměrné ulice, rovněž byl navržen retardér. Další možností by bylo
po provedené kanalizaci v této části obce nechat upravit chodníky / zúžit / nebo umístit značku „obytná
zóna“.
 Ing.Fišer Miloš – dotázal se, jaké jsou vyhlídky na vybudování cyklostezky přes naši obec. Konstatoval, že už
by se s tím něco mělo dělat, jelikož dotace jsou do nějaké doby, potom nebudou finance. Uvedl, že naše obec
nemá potíže s výkupem pozemků. Dále uvedl, že na Krajském úřadě výstavbu cyklostezek řídí koordinátor,
který má tuto veškerou agendu na starosti. Starosta uvedl, že už uvažuje o vypsání výběrového řízení na
zpracování projektu na výstavbu cyklostezky pro případné vypsání dotačního titulu. Také uvedl, že v případě
získání dotací je zde také možnost nechat opravit cestu na Moravskou Huzovou, která by se používala jako
cyklotrasa a na in-linové brusle a vjezd by zde byl povolen pouze občanům obce a JZD.
 S.J. – dotaz, zda se bude čistit potok kolem hřiště. Ano a to nejpozději v průběhu příštího roku. Dále se
dotázala, zda už se řešilo vypouštění močůvky do potoka kolem hřiště k bytovkám. Místostarosta uvedl, že do
dnešního dne nebylo zjištěno, odkud to je vypouštěno. Jediné, co se podařilo zjistit je to, že to není ze ZD a
ani z Babické ulice. Dále paní S.J. požádala světla u bytovek upravit na obě strany, jelikož jsou vysoko a není
osvětlen příjezd ke garážím. Místostarosta uvedl, že světla osvětlují chodníky, nikoliv vozovku. Paní E.M.
upozornila, že při opravě světel byly rozbity dva obrubníky a tři dlaždice – upozornit firmu, která tyto práce
prováděla na sjednání nápravy.
 J.A. – dotaz, zda obec Lužice má splaškovou kanalizaci. Starosta uvedl, že ano. Pan J.A. informoval, že
odpadní vody z družstva z Lužic jsou pravděpodobně staženy do Kamínky.
 Ing. Hubáčková Jarmila – požádala o vyhlášení místním rozhlasem výzvu, aby si majitelé psů uklízeli po
svých psech na procházce psí exkrementy. Paní E.M. opět navrhuje umístit po obci koše na psí exkrementy.
Dále se Ing. Hubáčková dotázala, proč zůstalo u bytovek při výměně jedno staré světlo – starosta uvedl, že
toto světlo bude vyměněno po výstavbě kanalizace.
 Kolář Antonín – navrhuje při vstupu do muzea v budově MŠ Hnojice udělat nový vchod ze strany od kostela.
Bylo by to blíž a bylo by to důstojnější. Současně s tímto nechat udělat světlo ke vchodu.
 S.J. – dotázala se, zda by nebylo možné zajistit do obce nástěnku od Mikroregionu. Jedná se o turistickou
mapu obce a okolí, která by mohla být umístěna např. před místní prodejnou potravin.
 Ing. Fišer Miloš – dotaz, zda už proběhlo vyúčtování Hodových oslav – termín vyúčtování je do 30.11.2011
bude předloženo na dalším zasedání ZO.
8) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 20.15 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.

