20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 27.8.2012 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Ing. Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Ing. Miloš Fišer,
Lucie Švancerová, Václav Adam
Omluveni: Antonín Kolář
Hosté: viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
PROGRAM :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 19. zasedání ZO ze dne 25.6.2012
Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 25.6.2012
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
6. Diskuse
7. Závěr

1) Starosta obce zahájil 20. 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 8 členů zastupitelstva, omluven je pan Antonín Kolář a prohlásil 20. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a slečnu Lucii Švancerovou.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a slečnu Lucii
Švancerovou – 8 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 20. 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 20. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
27.8.2012 – 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 19. zasedání ZO dne 25.6.2012 – 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 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 19. zasedání ZO, konaného dne 25.6.2012 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO dne 25.6.2012
ZO na svém 19. zasedání nepověřilo ani neuložilo starostovi obce žádné úkoly. Pouze na tomto zasedání bylo
schváleno zbourání č.p. 85 a přilehlé kolny. V této věci starosta podal ZO informaci, že již podal na stavebním úřadě
ve Šternberku oznámení o demolici a jakmile bude vyřízeno, bude možno demolici uskutečnit. Dále informoval, že
podal na MMR Závěrečné vyhodnocení akce „B.j. 3 PB - VB v Hnojicích“, tedy těch nových bytů na poště.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 19-2012 ze zasedání ZO
dne 25.6.2012 – 8 hlasů pro.
4) Kanalizace a ČOV – starosta uvedl, že jak již na minulém zasedání informoval, vypsání výzvy bylo záležitostí
několika týdnů a o spekulacích o tom, že SFŽP díky prodlevě s vypsáním výzvy zkrátí termín pro podání žádostí.
Uvedl, že obojí se ukázalo pravdivé, dotační titul byl vypsán a naše obec včas podala žádost o dotace. Teď je to ve
fázi kontroly a doplňování dalších příloh. Poté bude probíhat vyhodnocování žádostí. Tato procedura údajně může
trvat i půl roku či déle, takže teď nám nezbývá nic jiného než čekat a modlit se, abychom dotaci získali. Dotace by
měla být ve výši 80%, spoluúčast obce by tak měla činit max. 18 mil. Kč. Tato cena samozřejmě není konečná, je
vypočítána podle ceníkové ceny, při soutěži na dodavatele bychom se měli s cenou dostat podstatně níže a tím by
měla klesnout i naše spoluúčast. Jak starosta dodal, očekává, že by se dala vysoutěžit cena pod 70 mil. Kč, tam by
spoluúčast činila 14 mil. Kč. Každopádně v tuto chvíli má naše obec na financování spoluúčasti přislíben úvěr ve výši
12 mil. Kč na dobu 15-ti roků a dle starostova předpokladu nám bude stačit úvěr 8 mil. Kč na dobu 10-ti roků.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě „Kanalizace a ČOV“ – 8 hlasů pro.
5) Došlá pošta a různé
Paní VH podala žádost o snížení splátek půjčky z 1.000,- Kč/1 měsíc na 500,-Kč/1 měsíc. Starosta podal
informaci, že k dnešnímu datu má paní VH již splacenu polovinu půjčky a jak ve své žádosti uvádí, díky vyšším
nákladům na bydlení prý není v současné době schopna splácet 1.000,-Kč/1 měsíc – ZO po projednání souhlasí
se snížením splátky na 800,- Kč / 1 měsíc.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje snížení splátek paní VH na 800,- Kč/ 1 měsíc – 8 hlasů pro.
Firma EKO-KOM, a.s. zaslala osvědčení o úspoře emisí.
VHS Čerlinka zaslala vyúčtování nákladů na pitnou vodu – bylo zveřejněno na úřední desce OÚ.
ZD Hnojice podalo žádost o odprodej, příp. směnu pozemků – tento bod bude projednán samostatně viz níže.
VHS Čerlinka zaslala zprávu z dozorčí rady.
Policie ČR zaslala potvrzení na účasti na dopravní nehodě, týkající se zničeného chodníku před čp. 150 dne
27.7.2012
Pojišťovna Kooperativa zaslala potvrzení o registraci škodné události, týkající se rovněž zničeného chodníku před
čp. 150 dne 27.7.2012.
Firma Realka zaslala odborný posudek pro stavbu „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ , který byl zapotřebí pro podání
žádosti o dotace na kanalizaci a ČOV.
Firma RPSC zaslala potvrzení o doručení žádosti o dotaci na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ na SFŽP
OSBD Olomouc zaslalo informaci o úvahách o prodeji studny uživatelům a požádalo naši obec o vyjádření
k jejich záměru. Odpověděl sdělil starosta paní Kašpírkové z OSBD se sídlem v Uničově, která toto má na
starosti v tom smyslu, že obec využije svého předkupního práva, bude-li to nutné.
Pojišťovna Kooperativa zaslala oznámení o poskytnutí plnění z pojistné smlouvy – starosta uvedl, že vzhledem
k tomu, že nám zaplatili velmi málo bude toto reklamovat a požadovat přijatelnější plnění.
Různé –
1) Starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na minulém zasedání ZO, i ZD Hnojice podalo žádost o koupi,
případně směnu pozemků od obce. Jedná se o pozemky, které má obec pod střediskem družstva. Tato snaha
družstva je pochopitelná, už mají vykoupeny prakticky všechny pozemky pod střediskem. Jak již minule řekl,
myslí si, že spíše než prodej by byla lepší výměna. Pozemků se zbavit nechceme, ale vyměnili bychom je za
pozemky vhodné např. k založení biokoridoru nebo remízku či stromořadí. Jak se ale starosta informoval na
školení, na kterém nedávno byl, takováto směna by byla velmi složitá, proto bude právně jednodušší dohodnout
se na výměně pozemků ne formou směny, ale formou nákupu a prodeje.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce jednáním s vedením ZD Hnojice o výměně
pozemků pod střediskem ZD Hnojice – 8 hlasů pro.
2) Starosta informoval ZO, že energetický poradce pan Vybral předložil zpracovaný návrh energetické optimalizace.
Jedná se o to, že jejich firma má nasmlouvány skoro všechny dodavatele energií v naší republice. Na základě naší
spotřeby elektřiny a plynu nám jejich program vyjel, kolik bychom ušetřili, kdybychom přešli k některému
jinému dodavateli energií. Také se se starostou spojili zástupci firmy Nákupní společnost, s.r.o., kteří nabídli
uspořádat aukci energií. Zastupitelé se dohodli vyčkat, až budou známy ceny energií na rok 2013.
3) Starosta informoval přítomné, že ve čtvrtek před hodovými oslavami schválil Senát návrh RUD vypracovaný
ministerstvem financí, kterým se výrazně snižuje daňová diskriminace malých obci. Uvedl, že většina ze
zastupitelů si pamatuje, když v roce 2007 navrhl vstup tehdejší Smlouvy obcí proti daňové diskriminaci a naše
obec byla jednou z prvních obcí zapojených do této smlouvy. Po její transformaci na SMS jsme byli opět jednou
ze zakládajících obcí. Celých pět let starosta aktivně podporoval snahu starostů v tomto sdružení i ve sdružení
Starostové a nezávislí, díky kterému se v roce 2010 dostal požadavek na spravedlivé rozdělení daní i do
programového prohlášení vlády. Díky schválení tohoto zákona by naše obec měla mít zhruba o 1.000.000,- Kč
vyšší příjem z rozpočtového určení daní. To jsou peníze, které může naše obec využít na rozvoj obce aniž
bychom museli prosit o dotace. Je to velký úspěch. Spousta lidí nevěřilo, že se něco takového může podařit, ale
svědčí to jen o tom, že společné úsilí lidí, kterým jde o dobrou věc, může přinést svůj výsledek. Je pravda, že i
tento zákon je zase pouhým kompromisem a že Praha stále bude mít na občana 3,5x více peněz než malé obce,
což je opravdu nemravné a v evropských poměrech naprosto ojedinělé, ale je to první velké vítězství a snad to
povzbudí spoustu i těch starostů, kteří dosud pochybovali a jen sledovali, jak naše snaha dopadne, aby se zapojili
do společné práce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě došlá pošta a různé – 8 hlasů
pro.

6) Diskuse
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, jaká je v současné době situace, týkající se pana RO. Starosta uvedl, že spolu
s místostarostou obce s ním byl dohodnut čas, v jakém bude v kůlně na čp. 91 opravovat auto. Dle Ing. Fišera
bude správné tyto aktivity již do budoucna nepodporovat.
Papica Josef – dotaz na špatně hrající rozhlas. Starosta uvedl, že rozhlas je opravený, tedy co se týká vedení, ale
současný problém je v ústředně nebo ve zvukové kartě v počítači. Byla oslovena firma JD Rozhlasy k opravě.
Hubáčková Jarmila – dotaz, zda už byla řešena akce pana MK na hřišti nebo jakým způsobem bude řešena. Pan
Vyhnánek uvedl, že ve smlouvě, kterou každý pronajímatel podepisuje, je informace o dodržování nočního klidu
po 22.00 hodině. Bylo navrženo, aby byl do smlouvy dopsán zákaz o používání reprodukované hudby ve vnějších
prostorách po 22.00 hodině.
Ing. Fišer Miloš – konstatoval, že letošní hodové slavnosti byly dle jeho názoru úspěšné a rovněž poděkoval za
vystoupení skupiny Spirituál Kvintet. Dále vznesl dotaz, na jaké účely byla použita dotace od Olomouckého
kraje. Starosta uvedl, že vyúčtování bude provedeno nejpozději do 15.10.2012 a poté s ním budou všichni
členové ZO seznámeni.
7)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 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.

