16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 20.2.2012 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Ing. Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín Kolář, Zdeněk Vyhnánek,
Lucie Švancerová, Václav Adam, Ing. Miloš Fišer
Hosté: viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z 15. zasedání ZO ze dne 23.1.2012
3. Kontrola usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 23.1.2012
4. Projednání rozpočtu obce Hnojice na rok 2012
5. Schválení podání žádosti o dotace z POV OK na rok 2012
6. Schválení veřejně prospěšných prací (revokace bodu 5.1 usnesení č.6/2009)
7. Schválení spolupráce s advokátní kanceláří CKM na vymáhání nedoplatků
8. Kanalizace a ČOV
9. Došlá pošta a různé
10. Diskuse
11. Závěr
1) Starosta obce zahájil 16. 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 16. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a pana Ing. Miloše Fišera.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a Ing. Miloše Fišera – 9
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 16. zasedání
ZO a který byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Dotázal se, zda má někdo
k předloženému programu připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 16. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
23.1.2012 – 9 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 15. zasedání ZO dne 23.1.2012 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Antonínem Kolářem 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 proti němu nebyly podány námitky,
a to ani ústně, ani písemnou formou. Dotázal se, zda má někdo k tomuto zápisu nějaké připomínky. Ing. Fišer
upozornil starostu obce na řádnou kontrolu datumů při vkládání zápisů a usnesení na elektronickou úřední desku. Poté
starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 15. zasedání ZO, konaného dne 23.1.2012
s připomínkou Ing. Fišera – 9 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 15. zasedání ZO dne 23.1.2012
ZO na svém 15. zasedání pověřilo starostu obce ke koupi pozemků p.č. 71 st, 205 st a 90, vše k.ú. Hnojice ve veřejné
dražbě za cenu maximálně 40.000,-Kč. Starosta se dražby zúčastnil, ale pozemky vydražil nějaký pán z Droždína.
Dotaz vznesl pan Adam, zda na tyto pozemky není v současné době stavební uzávěra. Starosta uvedl, že v současné
době ano, ale dle nového ÚP, který by měl být schválen v nejbližší době, už stavební uzávěra nebude a všechny
pozemky v místní části obce „Kukov“ budou vedeny jako stavební parcely.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 15-2012 ze zasedání ZO
dne 23.1.2012 – 9 hlasů pro.
4) Projednání rozpočtu obce Hnojice na rok 2012 – starosta obce navrhl, že než dojde ke schvalování samotného
rozpočtu obce na rok 2012, bylo by vhodné schválit jednotlivé dotace pro spolky a občanská sdružení.
TJ Sokol Hnojice podala žádost na rok 2012 o 100.000,-Kč s odůvodněním, že provedli nákladnou opravu podlahy
v sokolovně a další výdaje s opravami sokolovny je čekají. Z poskytnutého příspěvku obce by byly hrazeny energie
/plyn + elektřina/ v částce 50.000,- Kč a 50.000,- Kč by bylo použito na prováděné stavební práce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2012 ve výši 100.000,Kč – 9 hlasů pro.

Občanské sdružení Hagnózek podalo žádost na rok 2012 o 19.900,-Kč na nákup projektoru včetně projekčního
plátna a stojanu na noty. Jak v samotné žádosti uvádí, projektor by byl využíván při nácviku hanáckých tanců
tanečních souborů Pomněnke a Věneček a současně by byl k dispozici i místním organizacím.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2012 ve
výši 19.900,- Kč – 9 hlasů pro.
Římskokatolická farnost Hnojice podala žádost na rok 2012 o poskytnutí příspěvku na opravu sochy Panny Marie u
kostela v Hnojicích ve výši 80.000,-Kč. Tato žádost již byla schválena ZO na 14. zasedání v roce 2011.
Charita Šternberk – jako každoročně podala Charita Šternberk žádost o příspěvek na činnost. Starosta obce navrhl
zachovat výši příspěvku na jednoho občana ve výši 3.000,-Kč, stejně jako to bylo v minulých letech dle počtu občanů
naší obce využívajících ošetřovatelské služby Charity Šternberk. Počet těchto občanů se v porovnání s rokem
loňským zvýšil na 11 osob, přičemž jedna občanka není v naší obci přihlášena k TP. V Denním pobytu Rozkvět
zůstává stále jeden občan naší obce, jako tomu bylo v roce 2011.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí příspěvku na rok 2012 Charitě Šternberk ve výši 3.000,Kč na Denní pobyt Rozkvět a 30.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby a pověřuje starostu
podpisem smluv – 9 hlasů pro.
K samotnému návrhu rozpočtu starosta uvedl, že byl dle zákona zveřejněn na elektronické i na úřední desce v době od
5.2.2012 do 20.2.2012 včetně. Dále uvedl, že návrh rozpočtu na rok 2012 vychází ze skutečností loňského roku se
zapracováním plánovaných akcí pro rok letošní. Většina finančních prostředků je soustředěna na položce určené pro
výstavbu kanalizace. Dále konstatoval, že při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2012 byly opomenuty některé položky,
které je nutné do schváleného rozpočtu obce na rok 2012 zahrnout. Jedná se o položku § 6402 5364 / finanční
vypořádání minulých let – vratka za SLDB 2011 / ve výši 190,- Kč a rovněž snížit § 3111 5331 / MŠ – neinv.přísp.
zřízené PO / o částku 19.000,- Kč na základě dodatečného předložení požadavku ředitelky MŠ k rozpočtu obce. O
tuto částku 19.000,- Kč bude navýšen § 3419 5222 / příspěvek na dresy cvičenců na všesokolský slet /. Po projednání
starosta obce předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2012 v projednané
podobě – 9 hlasů pro.
5) Schválení podání žádosti o dotace z POV OK na rok 2012 – starosta obce informoval ZO, že v letošním roce by
chtěl podat žádost o dotaci na opravu budovy OÚ, konkrétně na opravu propadlé podlahy v archivu, zídky a chodníku
okolo dvora OÚ a na plynové topení v budově OÚ. Dotace z POV OK je jako obvykle ve výši 50%, maximální cena
oprav by měla být 608.000,-Kč. O tuto částku bude starosta obce žádat a možná se při výběrovém řízení podaří tuto
cenu i snížit. Podotkl, že s tímto také souvisí Aktualizace Programu obnovy obce Hnojice. Naše poslední aktualizace
byla z roku 2008 a spousta věcí tam již byla splněna, ale především nebyla tam oprava budovy OÚ a tím bychom
zbytečně ztratili body v žádosti o dotaci, proto starosta program obnovy aktualizoval a předložil ZO ke schválení.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje „Aktualizaci programu obnovy obce Hnojice“ – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „POV Olomouckého kraje
2012“ na opravu budovy OÚ ve výši 608.000,-Kč – 9 hlasů pro.
6) Schválení veřejně prospěšných prací (revokace bodu 5.1 usnesení č.6/2009) – starosta uvedl, že v roce 2009 on
sám navrhl, aby obec zabezpečovala tzv. veřejnou službu pro lidi, kteří dlouhodobě pobírají dávky v hmotné nouzi.
Tito občané jsou povinni odpracovat 20 hodin veřejné služby a pokud je neodpracují, je jim krácena podpora. Obec
tuto službu může, ale nemusí poskytovat. Pokud se obec rozhodne službu zajišťovat, musí takto pracujícím občanům
zajistit ochranné pomůcky podle povahy práce na své vlastní náklady, na pojištění takto pracujících může požádat o
státní dotaci. Pro obec to jsou sice náklady a starosti navíc, ale nikdy nikdo neví, kdy se do podobné situace dostane a
kdyby tito lidé opravdu pracovali, přineslo by to obci prospěch. Tehdy v r. 2009 navrhl pan Knob, aby toto obec
neposkytovala, neboť podle zkušeností jiných obcí jsou s tímto jen problémy, protože se toto týká především lidí,
kteří pracovat stejně nechtějí a pro obec je to starost navíc. Navrhl, aby obec toto zatím neschválila, neboť nikde není
napsáno, že pokud by se stalo, že dojde k nějakému problému se zaměstnaností, tak se k tomu zastupitelstvo může
vrátit a schválit to. Jako by to tehdy pan Knob předpověděl - dnes jsou problémy se zaměstnaností a čím více je
nezaměstnaných, tím méně se jejich zaměstnávání podporuje. Starosta uvedl, že pro letošní rok to podle dostupných
informací vypadá tak, že už nám nezaplatí 100% na veřejné práce ani na ty nemocné, na které jsme v loňském roce
dostali. Ale jak to bude skutečně vypadat, vyplyne až z plánovaného školení, které bude ve čtvrtek a o kterém bude
ZO informovat na příštím zasedání.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice revokuje bod 5.1 usnesení č. 6/2009 a schvaluje zabezpečení veřejné služby
obcí Hnojice – 9 hlasů pro.
7) Schválení spolupráce s advokátní kanceláří CKM na vymáhání nedoplatků – starosta obce podal ZO informaci,
že k datu 31.12.2011 přesáhly pohledávky obce 100.000,-Kč. Jak starosta sám uvedl, problém nevidí ani tak ve výši
pohledávek, ale v jejich struktuře. Začínají se nám v seznamu objevovat jména, která neplatí soustavně. Aby nedošlo
k promlčení těchto dluhů, dohodl se starosta obce s paní advokátkou z AK CKM na spolupráci ve věci vymáhání

těchto dluhů. První fáze vymáhání by měla spočívat v tom, že dlužníkům zašleme dopis s poslední výzvou před
soudním vymáháním a ty, se kterými se dá mluvit a víme, kde se zdržují, by starosta s místostarostou vyzvali osobně
k zaplacení. Pokud to nepomůže, pak by se toho už ujala paní advokátka a učinila kroky k vymožení pohledávek,
jelikož ze zákona jsme povinni tyto pohledávky vymáhat.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje spolupráci na vymáhání nedoplatků s AK CKM – 9 hlasů pro.
8) Kanalizace a ČOV – starosta informoval ZO, že z oficiálních informací, platných k dnešnímu dni, nejsou na MZ ani
na MŽP připravovány žádné výzvy. Pan Novotný z firmy IPI však starostu uklidňoval, že mají takové zkušenosti, že
ministerští úředníci v současné době nesdělují žádné informace o připravovaných výzvách. Dokonce mu sdělil svou
zkušenost s výzvou na zateplování budov. Jeden den telefonoval na MŽP, zda bude tato výzva vypsána, tam mu řekli,
že se nepřipravuje, a druhý den byla oficiálně na webu vypsána s časem na podání žádostí 10 dní. Proto je třeba být
na podání žádosti připraven, aby se mohlo okamžitě reagovat, což my v tuto chvíli připraveni jsme.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV – 9 hlasů pro.
9) Došlá pošta a různé
- Charita Šternberk zaslala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2012
- Hasičská vzájemná pojišťovna zaslala potvrzení o vlastnictví akcií k datu 31.12.2011
- Český statistický úřad zaslal roční statistický výkaz o odpadech a druhotných surovinách
- Emontas – informace o realizaci PD přípojka NN pošta – informace starosty o dokončení akce, pouze je nutné
dodělat novou přípojku
- MŠ Hnojice zaslala návrh rozpočtu na rok 2012 a žádost o převod hospodářského výsledku k datu 31.12.2011 –
stejně jako každým rokem žádá ředitelka MŠ o převod hospodářského výsledku k datu 31.12.2011 ve výši
55.072,64 Kč do rezervního fondu MŠ.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje převod hospodářského výsledku MŠ k datu 31.12.2011 ve výši
55.072,64 Kč do rezervního fondu MŠ – 9 hlasů pro.
- Římskokatolická farnost Hnojice a Občanské sdružení Hagnózek podali žádosti o neinvestiční příspěvky
z rozpočtu obce na rok 2012
- Český statistický úřad zaslal statistické výkazy za rok 2011
- MěÚ Šternberk - odbor stavební zaslal souhlas se změnou stavby – hostinec v RD v Hnojicích čp. 22 na prodejnu
smíš.zboží
- Sokol Hnojice podal žádost o sponzorský dar na dětský karneval, konaný dne 26.2.2012
- Vojtila Trans s.r.o. zaslala vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2011 a Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 1/2009 o
závazku veřejné služby na částku 83.000,-Kč, což je navýšení o 5.000,-Kč oproti roku 2011
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č.1/2009 o závazku veřejné služby
s firmou Vojtila Trans s.r.o. – 9 hlasů pro.
- ČEZ Distribuce zaslal informaci o realizaci stavby – přípojka NN v Hnojicích čp. 160 / budova pošty /
Různé – starosta obce v tomto bodě předložil ZO dva body k projednání, a to jako první bod návrh na přepracování
návrhu územního plánu sídelního útvaru Hnojice. Jak již ZO informoval v průběhu zasedání, vyskytly se problémy ze
strany KHS, díky nimž se zastavilo 27.7.2011 projednávání nového územního plánu sídelního útvaru Hnojice. Půl
roku se úředníci dohadovali, co mohou či nemohou a podle jakého zákona, až nakonec svolal vedoucí stavebního
úřadu ve Šternberku jednání úředníků, jejich nadřízených a starosty naší obce jako zástupce obce a vyšly z něj tři
možnosti, jak patovou situaci vyřešit. Tyto tři případné možnosti starosta předložil ZO k projednání a následnému
schválení, aby jednu z těchto možností vybrali a poté je pan architekt zapracuje do návrhu ÚP, aby mohl pokračovat
proces jeho schvalování / navrhované možnosti jsou v kopii nedílnou přílohou tohoto zápisu /.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje variantu č. 1 pro přepracování návrhu Územního plánu Hnojice – 9
hlasů pro.
Druhým bodem jsou odpovědi na dotazy, jež zaslal starostovi e-mailem pan Ing. Miloš Fišer :
o Dotaz č. 1 - Na základě jakého zákona a paragrafu rozhoduje o přidělení bytů jeden člověk – starosta?
Starosta obce uvedl, že o přidělení bytů na čp. 160 rozhodl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) § 102, odst. 4. Veškeré rozhodování spočívalo v tom, že starosta vzal přijaté žádosti o
přidělení obecního bytu, a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Jako první žádost podala paní Homolová,
která měla navíc přidělení bytu přislíbeno za darování její poloviny nemovitosti v Hnojicích čp. 85 a
následujícím dvou občanům byl byt přidělen dle pořadí došlé žádosti. Poslední dva občané zůstávají
v evidenci.
o Dotaz č. 2 – Zda již proběhla kolaudace na budově pošty čp. 160 ? Starosta obce podal informaci, že
kolaudace v Hnojicích na čp. 160 proběhla úspěšně dne 21.12.2011 bez závad. Drobné nedodělky, které byly
po dokončení stavby zjištěny, byly odstraněny v průběhu měsíce ledna 2012.
o Dotaz č. 3 – Kolik obec bude ročně stát poplatek k servisní smlouvě s Atlas consulting ? On line „Sbírka
zákonů“ od společnosti Atlas consulting bude obec ročně stát 6.000,- Kč bez DPH. Doposud při odběru
Sbírek zákonů v tištěné formě obec hradila 12.000,- Kč – 15.000,- Kč, a to podle počtu a rozsahu vydání.
Konkrétně za rok 2011 obec uhradila za odebrané Sbírky zákonů celkem 15.804,- Kč. Přesná úspora se nedá

vypočítat, záleží na aktivitě poslanců, kolik přijmou nových zákonů, změn zákonů a kolik vydá vláda svých
předpisů.
Dále pan Ing. Fišer upozornil, aby veškeré aktuální informace o dění v obci byly vkládány na elektronickou úřední
desku pod „aktuality“.
Dále byl v tomto bodu vznesen dotaz, jak se bude postupovat s domem v Hnojicích čp. 85 po Homolových, kteří se
jich přestěhovali na čp. 160. Starosta uvedl, že dům čp. 85 by měl být kompletně vyklizen nejpozději do konce měsíce
dubna 2012. Poté bude rozhodnuto, co s ním.
ZO znovu otevřelo bod, jak postupovat s pozemky v místní části obce „Kukov“, zda v právě připravovaném územním
plánu sídelního útvaru Hnojice na tyto pozemky ponechat stavební uzávěru nebo změnit na stavební pozemky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje v místní části obce „Kukov“ ponechat stávající stav Územního plánu
Hnojice - stavební uzávěru – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.
10) Diskuse
o Adam Václav – dotaz na Sokol, proč není na plakátě plesu i informace o Dětském karnevale – v úterý bude plakát
na Dětský karneval zvlášť
o Adam Václav – má k dispozici velký kmen akátu cca 50 x 50 – navrhuje z něj po dohodě s panem Kolářem udělat
lavičku ke kapličce v Kukově – ZO souhlasí
o Švancerová Lucie – proč jsou stále na začátku obce poutače na Hodové slavnosti a zda by nebylo vhodné je již
odstranit – starosta přislíbil, že v úterý budou strhnuty fólie, ovšem cedule budou zachovány.
o Švancerová Lucie – dotaz, v jakém termínu budou v letošním roce hodové slavnosti. Hody budou letos ve dnech
17. – 19.8.2012. V souvislosti s tímto požádala o příspěvek obce na připravovaný koncert na 19.8.2012 - Spirituál
kvintet v místním kostele. ZO příspěvek předběžně přislíbilo, přesná výše bude ještě předmětem jednání až po
vyčíslení příspěvků od ostatních sponzorů.
o Kolář Antonín – dotaz, jak byl úspěšný nábor nových členů SDH. Informace o tomto nejsou známy.
o SJ – kdy bude vybudován nový vchod se světlem k archivu. Toto je plánováno v jarním období.
o Vyhnánek Zdeněk – dotaz, jak to vypadá se společností ČEZ Distribuce – věcná břemena - nemají vše
podepsáno, slíbili znalecký posudek, od té doby se neozvali.
o Vyhnánek Zdeněk – kdy bude provedeno čištění potoka. V současné době se pracuje na projektu, ke kterému se i
obec vyjadřovala. Čištění proběhne v letošním roce. Rovněž bude kolem potoka v letošním roce provedeno
kácení, stromy se však budou kácet jen v nejnutnějším případě. Borovice v korytě okolo cesty u zahrádek se
budou kácet až poté, co se zasadí nové stromy – pokud to tedy bude technicky možné a povolí to Povodí Moravy
jako majitelem určený subjekt s právem hospodařit na toku.
11)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.45 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.

