21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 29.10.2012 - 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, Kolář Antonín
Hosté:

viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze 20. zasedání ZO ze dne 27.8.2012
Kontrola usnesení ze 20. zasedání ZO ze dne 27.8.2012
Schválení rozpočtové změny č.3/2012
Projednání záměru odprodat části pozemků parc.č.737/4 a parc.č. 754, k.ú.Hnojice
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
9. Závěr

1) Starosta obce zahájil 21. 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 21. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa
Papicu – 9 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 21. 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 21. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
29.10.2012 – 9 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 20. zasedání ZO dne 27.8.2012 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Václavem Adamem a slečnou Lucií Švancerovou 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 20. zasedání ZO, konaného dne 27.8.2012 bez
připomínek – 9 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 20. zasedání ZO dne 27.8.2012
ZO na svém 20. zasedání pověřilo starostu obce jednáním s vedením ZD Hnojice o výměně pozemků pod střediskem
ZD Hnojice. Starosta obce uvedl, že ne jednání s místním ZD bylo dohodnuto, že by obec vyměnila pozemky pod
střediskem ZD za pozemky na Společníku, kde je v územním plánu počítáno s výstavbou lokálního biocentra. Uvedl,
že by to proběhlo tím způsobem, že obec by odprodala družstvu pozemky pod střediskem za odhadní cenu a družstvo
by za odhadní cenu prodalo pozemky obci. Obec by tedy prodala cca 3.500 m2 a za stejnou cenu by od ZD koupil cca
4.700 m2. Představitelé družstva slíbili také pomoc s výkupem dalších pozemků na Společníku tak, aby zde obec
získala dostatečnou plochu pro vznik biocentra dle ÚP.
Dále starosta uvedl, že na minulém zasedání informoval všechny přítomné o skutečnosti, že již bylo podáno na MěÚ
ve Šternberku – odboru stavebním oznámení o demolici RD v Hnojicích čp. 85. Toto oznámení již bylo schváleno,
demolice je povolena a v současné době se řeší, jak tento objekt co nejlevněji zbourat. Uvedl, že nejschůdnějším
řešením bude objekt zbourat svépomocí a odměnou bude materiál ze staveb získaný.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 20-2012 ze zasedání ZO
dne 27.8.2012 – 9 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č. 3/2012 – ZO projednalo návrh rozpočtové změny č. 3/2012 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 Adamová. Uvedla, že se jedná především o navýšení příjmů u daně
z příjmů fyzických osob ze SVČ, navýšení příjmů z důvodu přijaté dotace ze SR na volby do zastupitelstev krajů a
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. 3/2012 je nedílnou součástí tohoto

zápisu ). V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání vzdálil pan Papica v čase 19.10 hodin. Po projednání
předložil starosta obce:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2012 v předložené podobě – 8
hlasů pro.
5) Projednání záměru odprodat části pozemků parc.č. 737/4 a parc.č. 754, k.ú.Hnojice – starosta obce uvedl, že jak
již informoval všechny členy ZO e-mailem, jedná se o části pozemků parc.č. 737/4, k.ú. Hnojice - toto je část
pozemku mezi pozemky pana Jaroslava Vyhnánka a Sládkovým, které kupuje ZD od současných majitelů. Vyjádření
k tomu podal místopředseda ZD Hnojice. O zbytek tohoto pozemku požádal pan R.K., který si chce mezi nově
koupenými pozemky družstva a současného vlastníka zřídit příjezd do dvora své nemovitosti. Dalším pozemkem, o
kterém bylo jednáno, je část pozemku parc.č. 754, k.ú. Hnojice. Tento kousek byl dříve před stodolou, která patřila ke
statku. Po zboření stodoly postavili jeho majitelé plot v rovině s plotem zahrady. Dnes už není jisté, jestli tento
kousek pozemku patřil opravdu obci, nebo patřil D. a majetkem obce se stal chybným tzv. „zaslučkováním, jak toto
úředníci z katastrálního úřadu nazývají. Starosta obce konstatoval, že se jedná asi o 20 m2.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje záměr odprodat části pozemků parc.č.737/4, k.ú.Hnojice panu R.K.,
bytem Hnojice čp. 14 na zřízení přístupové cesty a ZD Hnojice ke sloučení pozemků a část pozemku
parc.č.754, k.ú.Hnojice manželům O. a V.D., bytem Hnojice čp. 52 – 8 hlasů pro.
6) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak na minulém zasedání všechny přítomné informoval, byla podána
žádost o dotace na výstavbu kanalizace v naší obci. Žádost byla přijata a akceptována, což znamená, že byla podána
formálně správně a splnila všechny náležitosti. Nyní probíhá procedura výběru, která, jak byl starosta upozorněn,
může trvat i déle než půl roku.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé:
VHS Čerlinka zaslala rozbory výústí z kanalizace.
MMR ČR zaslalo závěrečné vyhodnocení akce „B.j.3 PB – VB v Hnojicích“, čímž byla celá akce zdárně
ukončena.
EKO-KOM zaslal oznámení o změnách sazeb odměn pro obce.
FÚ Šternberk zaslal výzvu k uhrazení daňového nedoplatku ručitelem – jedná se o daň z převodu nemovitosti
v Hnojicích čp. 85, kterou měl ze zákona hradit prodávající. Nyní jsme nedoplatek coby ručitelé uhradili a
budeme ho vymáhat po plátci daně.
Povodí Morava zaslalo vyjádření k prodloužení povolení k nakládání s odpadními vodami.
Paní V.H., čp. 160 opětovně požádala o snížení splátek půjčky na 500,-Kč / 1 měsíc. Starosta obce všem
přítomným došlou žádost paní V.H. doslovně citoval a v této věci podal všem členům ZO patřičné vysvětlení. /
V čase 19.35 hod. se vrátil pan Papica /. Po projednání:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí žádost paní V.H., čp. 160 o snížení půjčky – 9 hlasů pro.
VHS Čerlinka zaslala nájem za vodovod za období 01-10/2012.
TJ Sokol Hnojice předložil vyúčtování finančního příspěvku za rok 2012.
Č.P., Hnojice čp. 212 podal žádost o zřízení věcného břemene na přípojku plynu na obecním pozemku parc.č.
833/1 o výměře 804 m2, k.ú. Hnojice, vedeného na LV č. 10001. Po projednání podal starosta
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zřízení věcného břemene na přípojku plynu na obecním pozemku
parc. č. 833/1, k.ú. Hnojice a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy – 9 hlasů pro.
Různé :
Starosta obce konstatoval, že se konečně blíží k závěru celý proces schvalování Územního plánu Hnojice. Uvedl,
že objížděl jednotlivé úřady, abychom co nejdříve získali jejich stanoviska a mohli nový Územní plán Hnojice
schválit ještě v tomto roce. Objasnil, že je to důležité z toho důvodu, že po novém roce má začít platit určitá
novela stavebního zákona, tak aby nás nepostihla. Upozornil členy ZO, že v souvislosti s tímto by příští zasedání
možná nebylo 26.11.2012, jak je v plánu zasedání, ale třeba o týden nebo dva později, jak bude Územní plán
připraven ke schválení.

Starosta obce informoval ZO, že tento víkend ho po ránu vzbudili občané, že zase neznámá osoba
vypouští černou smradlavou žumpu do Kamínky z výústi u bytovek. Osobně si byl, stejně jako minule
místostarosta, prohlédnout kanalizaci. Vypadá to, že už je velmi blízko ke zjištění, kdo přesně toto
vypouští. Dále starosta uvedl, že dnes se mu nepodařilo zastihnout úřednici, která to má na odboru ŽP
na starosti, ale v nejbližších dnech to s ní projedná, aby zjistil, jaké zákonné prostředky má obec k tomu,
aby tomu zabránila.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů
pro.
ZO projednalo záměr odprodat ZD Hnojice pozemky pod střediskem ZD tak, jak se o nich hovořilo na
20.zasedání ZO. Místopředseda družstva vysvětlil, o které pozemky se jedná – viz příloha s čísly parcel. Po
projednání předložil starosta
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje záměr odprodat ZD Hnojice za odhadní cenu – 9 hlasů pro.

8) Diskuse
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, kde a kdy se bude v letošním roce konat Mikuláš. Po dohodě se všemi přítomnými
bude v letošním roce Mikulášská besídka v místní sokolovně a pokud se podaří zajistit na tento termín Mikuláše,
bude se to konat ve středu 5.12.2012 v 17.00 hodin a poté bude následovat slavnostní rozsvěcení vánočního
stromku u místního kostela, případně se termín upraví podle volného termínu Mikuláše.
J.A. – informace o skutečnosti, že při opravě vozovky před čp. 140 opět pracovníci SÚS OK vlévali asfalt do děr
ve vozovce, které byly zalité vodou.
J.A. – dotaz ke zjišťovacímu řízení – Mach Drůbež. Starosta podal informaci, že celé toto řízení schvaluje
Krajský úřad Olomouckého kraje. Obec se v této věci vyjadřovala pouze k malému zdroji znečištění – kotli.
Rozhodujícím orgánem je jak již bylo zmíněno Krajský úřad Olomouckého kraje. Starosta uvedl, že si vyžádal
dokumentaci a posudek ke vlivu těchto staveb na znečištění ovzduší a hovořil i s panem inženýrem, který tento
posudek zpracoval, a navrhl jej panu Janíčkovi k prostudování. Pan J.A. požadoval, aby se zastupitelé k této věci
vyjádřili, starosta tedy navrhl
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace pana J.A. ke stavbě Mach – Haly Hnojice – 9
hlasů pro.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.05 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.

