14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 28.11.2011 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín Kolář,
Zdeněk Vyhnánek
Omluveni: Lucie Švancerová, 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 31.10.2011
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 31.10.2011
4. Schválení rozpočtové změny č. 6/2011
5. Schválení podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje
6. Kanalizace a ČOV
7. Došlá pošta a různé
8. Diskuse
9. Závěr
1) Starosta obce zahájil 14. 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 7 členů zastupitelstva, omluven je pan Adam Václav a sl. Lucie Švancerová, ale i přesto je dnešní 14.
zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce paní inženýrku Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu – 7
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 14. zasedání ZO. Tento program byl
řádně vyvěšen na úřední desce a všichni členové ZO jej dostaly. Poté vznesl dotaz, zda má někdo k předloženému programu
připomínku. Nebylo tomu tak, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 14. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28.11.2011 – 7
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu ze 13. zasedání ZO dne 31.10.2011 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to panem Václavem Adamem a panem Antonínem Kolářem a poté byl v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud proti němu nebyly 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 13. zasedání ZO, konaného dne 31.10.2011 bez připomínek – 7
hlasů pro.
3) Kontrola usnesení ze 13. zasedání ZO dne 31.10.2011
ZO na svém 13. zasedání nepověřilo ani neuložilo žádnému svému členu žádný úkol. Proti tomuto nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 13-2011 ze zasedání ZO
dne 31.10.2011 – 7 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č. 6/2011 – starosta obce předložil ZO ke schválení návrh rozpočtové změny, zpracovaný
finančním výborem ZO, který vychází tentokrát hlavně z přeúčtování dotací a tím pohybů mezi jednotlivými položkami rozpočtu.
Podrobný rozbor této rozpočtové změny č. 6/2011 provedla účetní obce paní Adamová. Uvedla, že se jedná především o navýšení
příjmů z důvodu přijatých daní, které nebyly rozpočtovány a o přesuny v rámci výdajové části rozpočtu ( kopie návrhu
rozpočtové změny č. 6/2011 je nedílnou součástí tohoto zápisu ). Po projednání starosta obce předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2011 – 7 hlasů pro.
V souvislosti s tímto bodem programu starosta požádal, aby ho přítomní zastupitelé pověřili schválením rozpočtové změny č.
7/2011, stejně jako v minulých letech, ve které budou promítnuty skutečné příjmy a výdaje tohoto roku, tedy k datu 31.12.2011,
aby nebylo nutné svolávat zasedání ZO ke konci roku 2011. S touto rozpočtovou změnou bude ZO seznámeno na následujícím
zasedání, konaném začátkem roku 2012. K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice pověřuje starostu obce schválením rozpočtové změny č. 7/2011 v rozpočtu
obce na rok 2011 – 7 hlasů pro.

Starosta obce předložil přítomným členům ZO další související záležitost s tímto bodem programu, a to rozpočtové provizorium
na rok 2012 – poznamenal, že rozpočet obce na rok 2012 bude ke schválení předložen co nejdříve na začátku příštího roku,
pravděpodobně to bude na únorovém zasedání ZO. Stejně jako v předchozích letech starosta obce navrhl do doby, než bude
schválen rozpočet obce na rok 2012, tato pravidla rozpočtového provizoria: Po dobu rozpočtového provizoria se budou příjmy a
výdaje řídit příjmy a výdaji dle upraveného rozpočtu obce k datu 28.11.2011. Nebyly vzneseny připomínky, starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se
budou příjmy a výdaje obce Hnojice řídit příjmy a výdaji dle upraveného rozpočtu obce k datu 28.11.2011“ – 7 hlasů pro.
5) Schválení podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje – starosta obce informoval ZO, že Olomoucký kraj se rozhodl trošku
pozměnit svou dotační politiku a tak změnil některé termíny podávání žádostí o dotace z rozpočtu kraje. Obci tímto trošku
znepříjemnil situaci, protože ve stejné době, kdy jsme vyúčtovávali letošní dotace, jsme museli připravit žádosti o dotace na rok
2012. Starosta uvedl, že by rád v tomto termínu požádal o dotace na opravu Boží muky u křižovatky cest na Lužice a Stádlo a na
hodové oslavy z dotací na kulturu Olomouckého kraje. Po projednání tedy navrhl:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „OBNOVA STAVEB DROBNÉ
ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V OLOMOUCKÉM KRAJI“ z rozpočtu Olomouckého kraje na
restaurování Boží Muka na křižovatce silnic Hnojice – Lužice – Stádlo – 7 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém
kraji v roce 2012“ z rozpočtu Olomouckého kraje na Tradiční hanácké hody spojené s oslavami 130. let založení SDH
Hnojice – 7 hlasů pro.
Dále starosta informoval, že zde máme problém se sochou Panny Marie za místním kostelem. Tato socha je v havarijním stavu,
kdy už pomalu hrozí, že spadne ze svého podstavce. Když předloni připravoval restaurátor restaurační záměr na kříž na hřbitově a
pomník legionáře, zpracoval i záměr na opravu této sochy. Když tady pracoval letos na Legionářovi, podivil se, jak moc panenka
Maria zchátrala. Tato socha je totiž z litavského vápence a nyní velmi silně podléhá erozi díky svému dlouhodobému narušení.
Proto pan restaurátor přepracoval svůj restaurační záměr a dal na výběr tři varianty – klasické restaurování sochy (169.000,- Kč ),
zhotovení kopie sochy formou výdusku z umělého kamene (260.000,- Kč) a nebo zhotovení sekané kopie z přírodního kamene
(415.000,- Kč). První varianta je v tuto chvíli neekonomická, protože by jen na pár let oddálila nutné řešení. Pan restaurátor říká,
že životnost takového řešení by byla maximálně 15-20 let, a to za velmi příznivých podmínek. Nejlepší řešení by byla sekaná
kopie, ale toto je cenově zcela mimo možnosti vlastníka. Tato socha totiž není v majetku obce, ale Římskokatolické farnosti.
S panem farářem se starosta obce shodl, že nejlepší řešení by bylo to druhé, tedy zhotovit kopii z umělého kamene. Socha by
vypadala stejně hezky jako kdysi, originál bychom mohli vystavit v kostele nebo v muzeu a na podstavci by stejně kopii nikdo
nepoznal. Problém je, že z dotací lze čerpat pouze na obnovu, ne na pořízení kopie. A tato kopie by stála 160.000,-Kč. To je pro
Římskokatolickou farnost příliš peněz, proto nás požádali, zda bychom se s nimi o náklady nepodělili a nepřispěli jim na příští
rok příspěvkem pro farnost částkou 80.000,-Kč a oni by je použili na financování opravy této sochy. Tento příspěvek by byl
poskytnut z rozpočtu obce na rok 2012. Starosta se dotázal, zda má k projednávanému bodu někdo nějaké připomínky. Nebylo
tomu tak, tudíž předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2012 ve výši
80.000,- Kč v případě získání dotace na opravu sochy Panny Marie, p.č. 114, k.ú.Hnojice – 7 hlasů pro.
6) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak informoval ZO na minulém zasedání o možnosti získat dotace, tak v tomto
směru se bohužel nic nezměnilo.
Minule starosta rovněž informoval ZO o tom, že zadal České spořitelně zpracování nabídky na úvěr. Bylo dohodnuto, že
k tomuto bude svolána pracovní porada, ale protože situace s dotacemi není tak akutní, připravil si starosta informace k tomuto na
dnešní zasedání. Uvedl, že v současné době hospodaříme úsporně a daří se nám získávat dotace na většinu akcí, které děláme a
hospodaříme s přebytkem o něco víc než 1.000.000,- Kč. Proto při možnosti úvěru vycházel z toho, že jsme schopni splácet
zhruba 1.000.000,- Kč ročně. Za tuto cenu bychom získali úvěr cca 15.000.000,- Kč na 20 let. Vlastních prostředků na kanalizaci
máme našetřených 10.000.000,- Kč. Pokud by se nám podařilo získat spolufinancování od Olomouckého kraje, které je
v současné době na maximu 5.000.000,- Kč, dali bychom v případě získání dotace dohromady částku 60.000.000,-Kč. Obává se
však, že i když je ve stavebnictví krize, tak za tuto cenu bychom stejně nepostavili celou kanalizaci. Možná, kdybychom si vzali
úvěr na 20.000.000,-Kč, tak bychom dostali celkem 65.000.000,- Kč a tak by se celá kanalizace i ČOV snad dala postavit, ale tím
bychom zcela vyčerpali veškerou finanční rezervu obce a splátky 1.340.000,- Kč by byly zcela na hraně možností splácení při
stávajícím rozpočtu.
Starosta uvedl, že je těžké rozhodovat bez znalosti výsledné ceny, ale ekonomičtějším a asi jediným schůdným řešením se jeví
varianta rozdělení prací na 2 etapy. 1. etapa by byla za 42.500.000,-Kč, kde 30 mil. Kč by bylo hrazeno z dotací MZ, 5 mil. Kč
z dotace Olomouckého kraje a 7,5 mil. Kč z vlastních prostředků obce. 2. etapa by měla být cca za 27.500.000,- Kč, kde 22 mil.
Kč by bylo z hrazeno z dotací MZ a 5,5 mil. Kč z vlastních prostředků a komerčního úvěru. Tímto by se sice práce na kanalizaci
roztáhly na dva, možná i tři roky, ale obec by se zadlužila přiměřeně svým možnostem. Navíc i v případě nezískání následné
dotace ze státních peněz bychom v případě schválení spravedlivého RUD byli schopni tuto druhou etapu postavit z vlastních
peněz za pomoci úvěru a dotace z Olomouckého kraje.
Dotázal se, zda má někdo k tomuto bodu připomínky. Nebylo tomu tak, tedy podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 7 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé :
Hospic na sv. Kopečku zaslal žádost na finanční příspěvek z rozpočtu obce.
Charita Šternberk zaslala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na neinvestiční náklady spojené s provozem Denního
pobytu Rozkvět v roce 2011. Starosta uvedl, že toto zařízení navštěvuje jeden náš občan, a to Zdeněk Vavrda z čp. 92. Po
projednání byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce Hnojice na rok 2011 ve výši 3.000,- Kč
na neinvestiční náklady spojené s provozem Denního pobytu Rozkvět v roce 2011 – 7 hlasů pro.

Žádost o finanční příspěvek na činnost domova sv. Josefa v Žírči.
VHS Čerlinka zaslala pozvánku na Valnou hromadu, jež se bude konat 13.12.2011.
Různé :
starosta informoval, že s ohledem na skutečnost, že firma Invest Šternberk nebude schopna dodržet termín výstavby nových
bytů na budově pošty do konce měsíce listopadu 2011, podal žádost o změnu rozhodnutí, tedy o prodloužení termínu do
31.1.2012. MMR požaduje k této žádosti doložit Dodatek ke smlouvě dílo, ve které se prodlouží termín výstavby. Starosta
uvedl, že podpisem Dodatku obec přijde o možnost penále vůči firmě Invest, ale pořád je to v této situaci lepší, než přijít o
dotaci z MMR ve výši 1.650.000,- Kč. Po projednání navrhl starosta obce:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podepsání Dodatku ke smlouvě o dílo na akci „B.j.3 PB-VB v Hnojicích“
s firmou Invest o prodloužení doby výstavby do 31.1.2012 – 5 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.
8) Diskuse :
Ing. Fišer Miloš- dotaz na oprava světel v obci, zejména pak u vinárny v Hnojicích, kde už delší dobu světlo nesvítí – světla
se ještě neopravovala, bude provedeno ještě do konce roku.
ZL – dotaz, co je to za unimobuňku, umístěnou u potoka v Rybníku – starosta uvedl, že se jedná o základ budoucí garáže
pana HM, čp. 145, bude v nejbližší době odklizeno.
ZL – dotaz, kdy bude proveden ořez stromů ze zahrady paní D, kvůli kterým není možné projít po cestě – ořez je domluven,
bude odstraněno v zimním období.
SJ – dotaz na vzrostlý keř ze zahrady paní T, čp. 155, rovněž zasahující do polní cesty – s majitelkou bude domluveno
odstranění.
SJ – opakovaně požaduje vyzvat majitele psů k úklidu psích exkrementů – bude zveřejněno místním rozhlasem a
v připravovaném expresu
TI – upozornila na díru v komunikaci vedle chodníku naproti prodejny potravin na straně u ŽJ – k opravě bude vyzvána
SÚOK.
Kolář Antonín – dotaz, jak funguje kamerový systém na náměstí. V současné době se ukládá záznam pouze čtyři dny,
starosta bude žádat nastavení na maximum, jelikož ne vždy se dá stihnout pořídit kopii záznamu v pouhých čtyřech dnech,
jak jsme si již v praxi prověřili.
Kolář Antonín – dotaz, z jakého důvodu nejsou na internetových stránkách zveřejněny žádné informace o hodových
slavnostech 2011 – starosta informoval, že na stránkách je celá brožurka o hodech zpracovaná jako jeden z podkladů pro
vyúčtování dotace - zveřejněno v sekci „Ke stažení“, odkaz v sekci „aktuality“.
SJ – dotaz, jak moc by bylo finančně náročné, umístit v obci měřiče rychlosti – tyto měřiče již navrhoval starosta obce před 2
lety a ze strany ZO to bylo zamítnuto jako nepotřebné – tyto měřiče rychlost údajně nesníží.
ZL – vznesla dotaz, kdy bude obnoven chodník před jejich domem, tj. před čp. 170, který byl rozebrán z důvodu výstavby
RD v místní části Rybník, zejména kvůli projíždějícím nákladním autům – bude provedeno v co možná nejkratším termínu
s ohledem na počasí, pravděpodobně tedy na jaře.
SJ – požádala o účast přítomných a ostatních občanů v co možná nejvyšším počtu na úklidu sokolovny, a to v sobotu
3.12.2011 od 13.00 hodin.
Na závěr starosta obce pozval všechny přítomné na Mikulášskou besídku, která se bude konat v neděli 4.12.2011 od 16.00 hodin
v místním kostele a poté na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Hnojicích, spojené s podáváním punče od šipkařů na
náměstí před OÚ. Současně bude možné přispět na veřejnou sbírku, určenou ke zmírnění následků požáru ve prospěch paní MV,
bytem Hnojice čp. 28.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 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.

