22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 10.12.2012 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Ing. Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Ing. Miloš Fišer,
Antonín Kolář / od 19.15 hodin /
Omluveni: Václav Adam, Lucie Švancerová
Hosté:

viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 21. zasedání ZO ze dne 29.10.2012
Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 29.10.2012
Schválení rozpočtové změny č. 4/2012
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013
Schválení prodeje částí pozemků parc.č.737/4, části pozemku parc.č.754 a pozemků pod střediskem ZD Hnojice
Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady
Schválení dodatku č.10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o.
Schválení dodatku č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport Morava
Schválení dodatku č.1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
14. Závěr

1) Starosta obce zahájil 22. 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 6 členů zastupitelstva, omluven je pan Václav Adam, sl. Švancerová a pan Antonín Kolář
se zpozdí o 10 minut. I přesto je 22. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena 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 – 6 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 22. 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 22. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
10.12.2012 – 6 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 21. zasedání ZO, konaného dne 29.10.2012 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to paní Ing. Jarmilou Hubáčkovou 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 21. zasedání ZO, konaného dne 29.10.2012 bez
připomínek – 6 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO dne 29.10.2012
ZO na svém 21. zasedání pověřilo v bodě 3.1.starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na
obecním pozemku parc.č. 833/1, k.ú. Hnojice – tato smlouva byla řádně podepsána.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 21-2012 ze zasedání ZO
dne 29.10.2012 – 6 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č. 4/2012 – ZO projednalo návrh rozpočtové změny č. 4/2012 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
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. 4/2012 je nedílnou součástí tohoto zápisu ). Po
projednání předložil starosta obce:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012 v předložené podobě – 6
hlasů pro.

V souvislosti s tímto bodem programu starosta požádal, aby ho přítomní zastupitelé pověřili schválením rozpočtové
změny č. 5/2012, stejně jako v minulých letech, ve které budou promítnuty skutečné příjmy a výdaje tohoto roku,
tedy k datu 31.12.2012, aby nebylo nutné svolávat zasedání ZO ke konci roku 2012. S touto rozpočtovou změnou
bude ZO seznámeno na následujícím zasedání, konaném začátkem roku 2013. K tomuto nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice pověřuje starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2012
v rozpočtu obce na rok 2012 – 6 hlasů pro.
5)

Starosta obce předložil přítomným členům ZO rozpočtové provizorium na rok 2013 – uvedl, že rozpočet obce na
rok 2013 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
2013, tato pravidla rozpočtového provizoria: Po dobu rozpočtového provizoria se budou příjmy a výdaje řídit příjmy
a výdaji dle schváleného rozpočtu obce na rok 2012 s doplněním § 6118 – výdaje na volbu prezidenta ČR ve výši
30.000,- Kč. Nebyly vzneseny připomínky, starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013: „Po dobu
rozpočtového provizoria se budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2012 s doplněním
§6118 – výdaje na volbu prezidenta ČR ve výši 30.000,-Kč“ – 6 hlasů pro.

6) Starosta obce předložil ZO ke schválení prodeje částí pozemku parc.č.737/4, k.ú. Hnojice, části pozemku parc.č.754,
k.ú. Hnojice a pozemků pod střediskem ZD Hnojice, jejichž záměr o prodeji byl schválen na minulém zasedání ZO a
poté řádně zveřejněn na úřední desce obce. K těmto záměrům o prodeji nebyly vzneseny až do projednávání žádné
připomínky. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje prodej části pozemku p.č. 737/4, k.ú.Hnojice, rozděleného
geometrickým plánem č. 226-219/2012 na dva pozemky, a to pozemek p.č. 737/4 o výměře 145m2 panu R. K.,
čp. 14 na zřízení přístupové cesty a pozemek p.č.737/5 o výměře 375 m2 ZD Hnojice ke sloučení pozemků, oba
za cenu 50,-Kč/m2 – 6 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 754, k.ú.Hnojice o výměře 20 m2
dosavadním uživatelům manželům O. a V.D., čp. 52 za cenu 50,- Kč / m2 – 6 hlasů pro.
Dále byl projednán prodej pozemků místnímu ZD za odhadní cenu dle provedeného odhadu a to s podmínkou, že tyto
pozemky budou za tuto odhadní cenu prodány pouze za předpokladu, že ZD odprodá obci pozemky na Společníku
rovněž za odhadní cenu a ve stejné výši. Po projednání :
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje prodej pozemků parc.č.736/1, 736/4, 823/1, 823/2, 737/3, 736/2, 470/4,
246/3, 470/11, 270/3, 470/14 a 470/15, vše k.ú.Hnojice ZD Hnojice za odhadní cenu s podmínkou, že ZD Hnojice
prodá za odhadní cenu Obci Hnojice pozemky na Společníku za stejnou cenu – 6 hlasů pro.
7) Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady – / dostavil se pan Kolář Antonín v 19.15
hodin /. Starosta obce informoval ZO, že je naší povinností v letošním roce přijmout novou vyhlášku o odpadech
z důvodu novelizace zákona o správních poplatcích. Vysvětlil, že bez této nové vyhlášky by nebylo možno od ledna
2013 vybírat místní poplatky za odpady. Uvedl, že v předložené vyhlášce jsou nově definovány některé skupiny
poplatníků, upřesněna ohlašovací povinnost, a především je změna v osvobození a úlevě od poplatku. Poplatek za
odpady zůstává ve stejné výši jako v roce 2012, neboť se nově vypočítavá ze skutečnosti loňského roku, tedy na rok
2013 se počítá ze skutečnosti roku 2011. Aby byla vyhláška nediskriminační a všichni občané měli stejná práva, tak
by bylo vhodné zrušit osvobození od placení poplatků schválené v minulosti a zavézt úlevy od placení, které nebudou
určeny jmenovitě, nýbrž dle konkrétní situace – například občan dlouhodobě umístěný v léčebně nebo ženy provdané
v zahraničí či studenti v pobývající dlouhodobě v zahraničí. Po projednání byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ruší osvobození od placení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro jednotlivé občany a schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – 7 hlasů pro.
8) Schválení dodatku č.10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o. – starosta obce informoval ZO o skutečnosti, že
firma REMIT s.r.o. Šternberk nám jako každoročně předložila ke schválení dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo. Uvedl,
že tento dodatek si prostudoval stejně jako platby za odpady, které v loňském roce narostly neočekávaným způsobem
a navrhl členům ZO, aby zastupitelstvo obce tento Dodatek č. 10 předložený firmou REMIT s.r.o. Šternberk zatím
vzalo pouze na vědomí a požádal o pověření k dalšímu jednání o cenách, jež mají být tímto dodatkem upraveny.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí Dodatek č.10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o. a
pověřuje starostu obce dalším jednáním o ceně na rok 2013 – 7 hlasů pro.
9)

Schválení dodatku č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport – starosta předložil ZO
Dodatek č. 5 od firma Veolia Transport Morava a.s., dle kterého se částka na dopravní obslužnost na rok 2013
navyšuje dle vyčíslení ztrát jednotlivých linek na 103.700,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia
Transport Morava a pověřuje starostu obce jeho podpisem – 7 hlasů pro.

10) Schválení dodatku č.1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu – starosta obce informoval ZO, že
Obec Štěpánov nám předložila ke schválení dodatek č.1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy. Uvedl, že se jedná o administrativní záležitost kvůli změně školského zákona - neinvestiční výdaje naše obec
hradila již v minulosti, jen to nebylo součástí znění smlouvy.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy a pověřuje starostu obce jeho podpisem – 7 hlasů pro.
11) Kanalizace a ČOV – starosta podal ZO informaci, že stále probíhá procedura výběru, která bude ještě nějaký čas
trvat. Už v tuto dobu bychom se však měli začít zabývat výběrem zhotovitele. Informoval, že byl upozorněn nejen
zastupiteli, že tak, jak jsme schválili firmu RPSC jako firmu realizující výběrové řízení to sice odpovídá zákonu, ale
nemuselo by to být zcela vhodné řešení. Seznámil zastupitele také se stanoviskem naší právničky k této smlouvě.
Navrhl, že by bylo vhodné, aby ho zastupitelstvo pověřilo k jednání s firmou RPSC o změně smlouvy a k přípravě
podkladů pro výběrové řízení na výběr firmy, která poté, jakmile získáme dotace, zajistí výběr dodavatele stavby a
technický dozor.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce jednáním s firmou RPSC ideas s.r.o. o změně smlouvy
a ukládá starostovi připravit výběrové řízení na firmu, jež zajistí výběr dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV
Hnojice“ – 7 hlasů pro.
12) Došlá pošta a různé :
TJ Sokol Hnojice podal vyúčtování neinvestičních příspěvků za rok 2012 a žádost na příspěvek na rok 2013 –
schválení příspěvku bude řešeno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2013
VHS Čerlinka poslala pozvánku na Valnou hromadu, která proběhne 12.12.2012 v 9.00 hodin v Pňovicích
Občanské sdružení Hagnózek podalo vyúčtování neinvestičního příspěvku na rok 2012
Policie ČR poslala paní Blance Adamové vyrozumění o odložení šetření ve věci vloupání do skladu OÚ.
VHS zaslala podklady k Valné hromadě, konané dne 12.12.2012
Občanské sdružení Základna Hnoyland podalo žádost o neinvestiční příspěvek na rok 2013 - schválení příspěvku
bude řešeno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2013
Různé :
Starosta obce podal ZO informaci, že se konečně blíží k závěru celý proces schvalování Územního plánu Hnojice.
Toto bylo řečeno i na minulém zasedání ZO a očekávalo se, že na tomto zasedání ZO bude konečně nový ÚP
schválen. Ale bohužel, díky dalším problémům mezi úřady se to nepodařilo stihnout. Starosta uvedl, že problémy
snad byly už definitivně vyřešeny, byl vypsán termín veřejného projednávání na 21.1.2013 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Hnojice a dva týdny poté, pokud vše proběhne bez potíží, by konečně mohl být tento
nový ÚP schválen. Starosta pozval zastupitele i občany na toto veřejné projednávání.
Starosta obce uvedl, že jak již na minulém zasedání ZO informoval, podal oznámení o demolici RD čp. 85 v
Kukově. Toto oznámení bylo schváleno, demolice je povolena, už je i domluven člověk, který má papíry na
provádění této činnosti, ale z důvodu zdravotního poranění se zatím demolice odložila. Jakmile se tento člověk
uzdraví, provede demolici tohoto objektu a odměnou mu bude materiál ze staveb získaný.

Jak se již starosta obce zmínil v bodě došlá pošta, pokusil se někdo před měsícem vykrást sklad na dvoře
obecního úřadu. Rozbil okno, ale nic neukradl, vloupal se do prázdné garáže, kde není nic cenného,
způsobil ale škodu rozbitím okna. Aby se podobným věcem předešlo, byla do dvora umístěny dvě
lampy s pohybovými spínači, které snad další podobné vykuky odradí.
Starosta informoval, že v neděli 25.11.2012 byl upozorněn místními občany, že v remízku směrem na
Žerotín probíhá podezřelá činnost. Když se tam dostavil, našel tam asi 10 čerstvých pařezů. Přivolaným
policistům sdělil, kdo to dřevo ukradl a pachatelé se policii následně k činu doznali. Teď je nutné podat
oznámení o nepovoleném kácení orgánu ochrany přírody a nenechavci dostanou kromě blokové pokuty
od policie ještě správní pokutu od úřadu, která je na rozdíl od pokuty policie příjmem obce. A vzkaz pro
všechny nenechavce – budeme ve zvýšené míře dohlížet, aby se něco takového neopakovalo a kdo chce
dělat dřevo na cizím pozemku, musí počítat s pokutou.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.
13) Diskuse
S.J. – dotaz, zda se nedá za traktůrek umístit kartáč na čištění chodníků a zda by obec mohla odhrnovat sníh
z cesty v „Rybníku“, když jí cesta patří. Starosta uvedl, že toto není možné, ovšem, že se uvažuje o nákupu
nového traktorku, který by kartáč již měl mít, tudíž by bylo možně chodníky zamést, když bude i malé množství
sněhu. Dále starosta ve věci komunikace v místní části obce „Rybník“ uvedl, že tato komunikace není majetku
obce a že SÚOK ji v zimě neudržuje – tato je označena výstražnou cedulí při vjezdu do této části obce „Silnice se
v zimě neudržuje“.

Kolář Antonín – dotaz, jaký je plánován program na letošní oslavu Silvestra. Zda bude opět setkání občanů na
náměstí. Starosta uvedl, že tak jak to bylo již v loňském roce, je na místním náměstí plánován ohňostroj, který by
měl být i větší, než vloni a bude rovněž punč.
Kolář Antonín – připomínkoval fotky z posledního vydaného expresu. Uvedl, že fotky zveřejněné v expresu jsou
malé a doporučoval by raději zveřejňovat méně fotek, ale ve větším formátu. Starosta za tuto připomínku
poděkoval a uvedl, že se tím bude řídit.
14) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.45 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.

