19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.6.2012 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Ing. Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín Kolář, Zdeněk Vyhnánek,
Ing. Miloš Fišer
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 z 18. zasedání ZO ze dne 14.5.2012
3. Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO ze dne 14.5.2012
4. Schválení rozpočtové změny č.2/2012
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
6. Kanalizace a ČOV
7. Došlá pošta a různé
8. Diskuse
9. Závěr
1) Starosta obce zahájil 19. 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 Václav Adam a sl. Lucie Švancerová, a prohlásil 19. zasedání
ZO za 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 – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 19. zasedání ZO a který
byl řádně zveřejněn 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 19. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
25.6.2012 – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 18. zasedání ZO dne 14.5.2012 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Antonínem Kolářem a panem Josefem Papicou 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 zápis pokládá za schválený a
podal:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 18. zasedání ZO, konaného dne 14.5.2012 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO dne 14.5.2012
ZO na svém 18. zasedání nepověřilo ani neuložilo starostovi obce žádné úkoly.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 18-2012 ze zasedání ZO
dne 14.5.2012 – 7 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č. 2/2012 – ZO projednalo návrh rozpočtové změny č. 2/2012 předložený finančním výborem,
který vychází z navýšení neočekávaných příjmů a výdajů v rozpočtu obce na rok 2012. Podrobný rozbor této rozpočtové změny
provedla účetní obce paní Blanka Adamová. Uvedla, že se jedná především o navýšení příjmů z důvodu přijetí pracovníků na
VPP a následně schválené dotace z ÚP ve výši 85% z EU a 15% NP, dále o navýšení rozpočtu z důvodu neočekávaných příjmů a
v rámci výdajové části rozpočtu jde především o navýšení výdajových položek na skutečné čerpání ( kopie návrhu rozpočtové
změny č. 2/2012 je nedílnou součástí tohoto zápisu ). Po projednání předložil starosta obce:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2012 – 7 hlasů pro.
5) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2011 – starosta obce uvedl, že „Závěrečný účet obce Hnojice za rok 2011“ byl
vypracován účetní obce paní Blankou Adamovou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl
řádně zveřejněn na úřední desce obce Hnojice včetně způsobu umožňující dálkový přístup (§25 odst. 2 správního řádu), a to od
4.6.2012 do 21.6.2012. V tomto závěrečném účtu je mimo jiné uveden i výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2011,
v němž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky, rovněž je zde uvedeno hospodaření Mateřské školy Hnojice – příspěvkové
organizace za rok 2011. Dotázal se, zda má někdo z přítomných členů ZO k předloženému Závěrečnému účtu obce Hnojice za
rok 2011 nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž předložil:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2011, obsahující údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o
zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření
s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2011 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok
2011 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO
souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad – 7 hlasů pro.
6) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že na minulém zasedání ZO byla schválena smlouva s firmou RPSC na podání
žádosti o dotaci z OPŽP ČR. V té době byl předpoklad, že 16.5.2012 bude vypsána výzva. Ovšem díky současnému děnínejen
okolo poslance Ratha bylo vypisování výzev dočasně pozastaveno. Dne 31.05.2012 vyšlo na stránkách OPŽP toto prohlášení –
„Plánovaná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1. Snížení znečištění vod,
oblast podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů je připravena k vyhlášení a stane se tak ihned po obdržení
oficiálního stanoviska Evropské komise ke konkrétním podmínkám, týkajícím se zajištění budoucího provozování
vodohospodářské infrastruktury s odkazem na Přílohu č. 7 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí,
které již byly dojednány v rámci bilaterálních jednání“. Podle názoru starosty se takto Evropská komise a SFŽP snaží předejít
problémům předem. Vypsání výzvy je v tuto chvíli údajně záležitostí týdnů. Starosta informoval ZO, že paní inženýrka z firmy
RPSC si od něj vyžádala plnou moc, aby mohla připravit všechny potřebné dokumenty, které budou potřebné pro podání žádosti,
abychom byli 100% připraveni žádost ihned po vypsání výzvy podat, protože se spekuluje o tom, že SFŽP díky prodlevě
s vypsáním výzvy zkrátí termín pro podání žádostí.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce k bodu „Hnojice – Kanalizace a
ČOV“ – 7 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé
VHS Čerlinka zaslala zápis z 50. valné hromady – o dění na VH již bylo ZO informováno na minulém zasedání

Různé
Jak již byli členové ZO informováni na minulém zasedání ZO pan Roman Knob, čp. 14 požádal o odkup obecního
pozemku parc.č. 737/4, k.ú. Hnojice z důvodu, že by si tam chtěl udělat přístupovou cestu do dvora svojí nemovitosti.
Vzhledem k tomu, že do dvora tohoto domu se skutečně odnikud nedostane, starosta se přiklání k tomu, že by bylo
vhodné panu Knobovi vyjít vstříc a část pozemku, kterou bude pro cestu potřebovat, mu odprodat, ovšem až poté, co
prokáže, že má práva k vybudování přístupové komunikace přes sousední pozemky parc.č. 41/1 a parc.č. 475/1, k.ú.
Hnojice. Starosta je přesvědčen o tom, že obecně by obec své pozemky prodávat neměla a tento případ by měl být
výjimečný. Už teď je však informován místopředsedou družstva, že i místní ZD Hnojice by chtělo koupit od obce
pozemky. V tomto případě se jedná o pozemky, které má obec pod střediskem družstva. Tato snaha družstva je
pochopitelná, už mají vykoupeny prakticky všechny pozemky pod střediskem. Při jednání v této věci s místopředsedou
družstva starosta uvedl, že spíše než prodej by podle něj byla vhodnější výměna. Obecních pozemků se obec zbavovat
nechce, ale výměnou by mohla získat pozemky vhodné např. k založení remízku či stromořadí nebo nějakého
biokoridoru.
Na minulém zasedání ZO již bylo projednáváno, jakým způsobem naložit s RD po Homolových v Hnojicích čp. 85.
Starosta obce uvedl, že dle informací, které získal ze stavebního úřadu MěÚ Šternberk by s tím neměl být problém,
proto navrhuje na dnešním zasedání přijmout usnesení k této věci, aby mohl začít vyřizovat potřebné dokumenty.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje demolici budovy čp. 85 a kolny na parc.č. 231, k.ú. Hnojice
– 7 hlasů pro.
Změny v návrhu územního plánu – pan Ing. Dujka připravil návrhy změn v novém Územním plánu sídelního útvaru
Hnojice, které vyplývají z požadavků ochrany zemědělského půdního fondu. Starosta informoval ZO, že od začátku
přípravy Územního plánu obce bylo jasné, že nám neprojdou všechny plochy, protože Hnojice leží především na
nejbonitnější půdě. Dá se tedy říci, že díky dobrému návrhu z toho vyšel návrh ÚP ještě slušně a většina ploch, které
zastupitelstvo a občané navrhli, byla schválena. Dále zastupitelstvo projednalo uspořádání okolo hřiště, kde ze dvou
možností řešení vybralo tu s dětským hřištěm a prostorem pro veřejnou zeleň. Schválené návrhy jsou součástí tohoto
zápisu.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje návrh změn v návrhu ÚP sídelního útvaru Hnojice
předložené Ing. Dujkou – 7 hlasů pro.
Starosta informoval, že v souvislosti s vyúčtováním dotace na byty na poště zjistil, že jednou z podmínek dotace je
uzavření zástavní smlouvy pro případ, že by obec nedodržela podmínky smlouvy o dotace. Tato smlouva musí být
schválena zastupitelstvem obce.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje zřízení zástavní smlouvy mezi obcí Hnojice
jako zástavcem a dlužníkem a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj jako zástavním
věřitelem a věřitelem a to pro případ porušení podmínek uvedených v článku VII. odstavci d); e)
podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“ – 7 hlasů pro
Starosta informoval ZO, že ho v těchto dnech kontaktoval Ing. Hanák z firmy VISSO, že pro nás mají připraveny
podklady pro vodohospodářské užívání, což je řízení, které musíme absolvovat, abychom mohli pokračovat v přípravě
projektu na revitalizaci nádržky. Vše se zadrhlo na vyřizování určitých podkladů, teď už by mělo být vše v pořádku. S
Ing. Hanákem má starosta sjednanou schůzku, kde mu vysvětlí co a jak ve věci tohoto řízení a poté bude tento projekt
dokončen.

Starosta informoval ZO o nabídce firmy RPSC – týkající se dotací na úspory na osvětlení. Tato firma nabízí úsporný
rozvaděč a poté celkový pokles spotřeby energií. Jak starosta uvedl, tato akce nebude zahájena dříve, dokud nebude
zcela jasné, zda byla naší obci poskytnuta dotace či nikoliv, jelikož se jedná o nákladnou investici, z níž by poskytnutá
dotace měla být dle informací firmy RPSC až 90% z celkových nákladů. ZO navrhuje nechat na tuto akci zpracovat
rozvahu nákladů včetně celkové návratnosti.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.
7) Diskuse
Kolář Antonín – ve směru na Šternberk u křížku za zatáčkou je posunutý křížek. Bylo by vhodné uvažovat o opravě, příp. o
podání žádosti o dotaci na tuto opravu. Dále uvedl, že není vhodné, aby byl u „Křížka“ vjezd na pole. Vjíždějící stroje z
družstva ho ohrožují. Starosta uvedl, že toto projedná s předsedou družstva.
Ing. Fišer Miloš – po přijetí zaměstnanců z ÚP na VPP zintenzivnit údržbu obce a efektivně zaměstnat pracovníky.
JA – vznesl dotaz, týkající se měření rychlosti v obci. Jaká je cena rychlostních tabulí a zda by se to v naší obci nevyplatilo.
Místostarosta navrhl umístit v naší obci tabulky s upozorněním na nepřekračování rychlosti v obci. Starosta uvedl, že by se
toto dalo umístit na stávající tabule na začátku obce, které tam byly ponechány po minulých hodech, jen je posunout výš.
JA – dotázal se, zda je ZO známa situace, týkající se připravované pískovny v Liboši. Údajně je záměr, že plně naložené
kamiony budou projíždět přes naši obec. Starosta mu odpověděl, že pokud je mu známo, proběhlo v Liboši referendum a to
stavbu pískovny zastavilo.
SJ – vznesla dotaz, zda je majitel pozemku povinen udržovat svůj pozemek i v případě, že ještě nezačal s výstavbou.
Starosta uvedl, že ano a dotyčného majitele obec písemně vyzve.
HV – vznesla dotaz, z jakého důvodu jim bylo zasláno zamítavé stanovisko k výstavbě plotu kolem jejich rodinného domu.
V tomto bodě starosta doslovně ZO citoval došlou žádost manželů H, týkající se parametrů jejich požadovaného oplocení
pozemku. Poté uvedl, že zamítavé stanovisko bylo vydáno z důvodu toho, že oplocení pozemku musí být v souladu
s podmínkami územního rozhodnutí o umístění stavby a na dodržení těchto podmínek bude obec trvat. V současné době bude
na stavebním úřadu MěÚ Šternberk, aby v celé záležitosti rozhodl v souladu se zákonem.
ČV – poděkoval obci za pomoc při pořádání Dětského dne, konaného dne 23.6.2012 a současně pozval na memoriál
Lubomíra Smrčka, který se bude konat v sobotu 7.7.2012.
GA – na čp. 91 se denně schází spolu s dětmi Ondryášovými asi 10 dětí, v kůlně čp. 91 se opravují auta a je tam celkový hluk
na veřejném prostranství. Starosta s místostarostou přislíbili, že do konce tohoto týdne bude sjednána náprava.
TJ, čp. 160 – upozornila na vlhkost ve sklepě a nepořádek na dvoře. Dále požaduje posekat trávu a opravit bránu.
SJ – upozornila, že před vchodem do budovy pošty čp. 160 je pouze jedna dlaždice a starší lidé mají problém přes ni přejít –
navrhuje u vstupu rozšířit alespoň o 2-3 ks dlaždic. Dále vznesla dotaz, zda bude přes naší obce prováděna oprava
komunikací. K tomuto starosta odpověděl, že komunikace jsou ve správě SSOK, dlaždice před poštu se přidají.
Vyhnánek Zdeněk – upozornil na poruchu místního rozhlasu – chrčení. Starosta uvedl, že už na toto byl pozván technik,
který však příčinu nezjistil. V jeho přítomnosti rozhlas nechrčel. Bude pozván jiný technik, zda na tuto chybu nepřijde.
Ing. Fišer Miloš – dotaz, kdo z místních organizací bude v letošních roce zajišťovat organizaci Hodových oslav. Letošní
hody pořádají místní hasiči, ovšem za pomoci členů TJ Sokola Hnojice.
Ing. Fišer Miloš – dotaz, zda v nejbližší době bude vydán Hnojický Expres. Ano, termín vydání je plánován v průběhu
měsíce července či začátku srpna, aby vyšel ještě před hodama.
8) 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.

