23. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 4.2.2013 - 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, Lucie Švancerová
Omluveni: Václav Adam
Hosté:

viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 22. zasedání ZO ze dne 10.12.2012
Kontrola usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 10.12.2012
Informace o rozpočtové změně č. 5/2012
Schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ
Schválení dodatku č.10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o.
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
10. Závěr

1) Starosta obce zahájil 23. 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 Václav Adam, tudíž je 23. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce slečnu Lucii Švancerovou a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – slečnu Lucii Švancerovou a pana Antonína Koláře – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 23. 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 23. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 4.2.2013 – 8
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 22. zasedání ZO dne 10.12.2012 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to panem ing. Milošem Fišerem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. Poté byl v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud nebyly proti zápisu podány žádné námitky, a to ani ústně, ani písemnou
formou. . Dotázal se, zda má někdo k tomuto zápisu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž se tento zápis pokládá za
schválený a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 22. zasedání ZO, konaného dne 10.12.2012 bez připomínek – 8
hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 22. zasedání ZO dne 10.12.2012 - ZO na svém 22. zasedání pověřilo v bodě
3.1. starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2012 v rozpočtu obce na rok 2012 – starosta uvedl, že změnu schválil a
podrobně o ní bude informovat účetní obce paní Adamová v dalším bodě tohoto zasedání
3.2. starostu obce dalším jednáním o ceně na rok 2013 s firmou Remit s.r.o. Šternberk – bylo starostou obce projednáno a
informace z jednání jsou následujícím bodem programu
3.3. starostu obce podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport Morava – tento dodatek
byl podepsán a odeslán na firmu Veolia Transport Morava Ostrava
3.4. starostu obce podpisem dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy – dohoda byla
podepsána a odeslána na Obec Štěpánov
3.5. starostu obce jednáním s firmou RPSC ideas s.r.o. o změně smlouvy – starosta obce podepsal dodatek o změně
ZO na svém 22. zasedání uložilo v bodě:
5.1. starostovi připravit výběrové řízení na firmu, jež zajistí výběr dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Hnojice“ – starosta
uvedl, že výběrové řízení je již připraveno a podrobně bude ZO informovat v příslušném bodě
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 22-2012 ze zasedání ZO
dne 10.12.2012 – 8 hlasů pro.
4) Informace o rozpočtové změně č. 5/2012 – ZO bylo účetní obce paní Blankou Adamovou seznámeno s rozpočtovou změnou č.
5/2012 v rozpočtu obce na rok 2012, jejímž schválením a podpisem byl pověřen starosta obce na 22. zasedání ZO, konaném dne
10.12.2012.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace o rozpočtové změně č. 5/2012 v rozpočtu obce na rok 2012 – 8
hlasů pro.

5) Schválení žádosti o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ – v tomto bodě starosta obce uvedl, že jako
počátkem každého kalendářního roku požádala paní ředitelka MŠ o převod hospodářského výsledku z roku 2012 do roku 2013 do
rezervního fondu MŠ Hnojice. K datu 31.12.2012 vykazuje MŠ hospodářský výsledek ve výši 31.714,87 Kč a tyto prostředky
budou použity na didaktické pomůcky, hračky a vybavení kuchyně.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 31.714,87 Kč do rezervního fondu MŠ
Hnojice – příspěv.organizace – 8 hlasů pro.
6) Schválení dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o. Šternberk – starosta obce podal ZO informaci, že při
přepočítávání nákladů na odpady za r. 2012 bylo zjištěno, že se do těchto nákladů připočítaly i náklady na likvidaci a úklid
černých skládek, které v loňském roce byly skutečně vysoké a které nezpůsobila ani neúčtovala firma REMIT s.r.o. Šternberk.
Dle předloženého Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo s firmou Remit s.r.o. Šternberk dochází k navýšení u firmy REMIT s.r.o.
oproti roku 2012 ve výši 636,-Kč/měs., což vychází především ze změny DPH od roku 2013. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o. a pověřuje starostu obce
jeho podpisem – 8 hlasů pro.
7) Kanalizace a ČOV – starosta obce podal informace o stále probíhající proceduře výběru, která bude ještě nějaký čas trvat. Jak již
informoval ZO na minulém zasedání, měla by naše obec začít konat přípravy na výběrové řízení. Minulý týden jsme k tomu
vyzváni oficiálně dopisem z OPŽP. Ve své výzvě nás vyzývají k přípravě výběrového řízení a využití všech legálních možností
k urychlení procesu realizace opatření a současně nás ujistili, že uznatelnost nákladů vzniká již akceptací žádosti. Díky tomu, že
jsme to předpokládali a připravili se na to máme už nachystanou Výzvu k podání nabídky na zpracování a organizaci výběrového
řízení na zhotovitele stavby a totéž na TDI + BOZP. Ing. Fišer měl dotaz, zda výběrové řízení na obě věci bude dělat jedna firma
a jaké firmy starosta osloví. Starosta odpověděl, že ano, obě výběrová řízení bude dělat firma, která dá nejlepší nabídku.
Osloveny budou firmy Eurotender Poděbrady, Presley Brno a Renards protender Brno. Paní I.T. se zeptala, jak takové výběrové
funguje, když jsou osloveny tři firmy a chce se přihlásit někdo jiný. Starosta odpověděl, že když se chce přihlásit někdo jiný, tak
normálně může podat nabídku a pokud je jeho nabídka nejlepší, může zakázku získat. Připomněl, že podobným způsobem
vyhrála firma na výstavbu osvětlení, která nebyla oslovena, ale přihlásila se, že se o výběrovém řízení od někoho dozvěděla, a
výběrové řízení vyhrála. Ing. Fišer se ptal, zda je nějaký předpoklad, kolik by to mělo stát. Starosta odpověděl, že maximální
hodnota zakázky je 200.000,-Kč, ale předpoklad je něco nad 100.000,-Kč, 80% z toho je z dotace, 20% bude z našeho.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ukládá starostovi obce oslovit 3 firmy výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu, jejímž předmětem bude zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na zhotovitele
stavby a zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na TDI + BOZP tak, aby na příštím zasedání
ZO Hnojice mohla být schválena vítězná firma – 8 hlasů pro.
Dále starosta uvedl, že je třeba zpracovat pro toto výběrové řízení prováděcí projektovou dokumentaci. Starosta uvedl, že má jíž
připravenou i Výzvu na podání nabídky pro výběr zpracovatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Výběrové řízení
proběhne stejně jako to předchozí, jen kvůli výši zakázky bude výzva vyvěšena na úřední desce a nabídky musí být předány
písemně, v uzavřených obálkách a bude je otevírat a hodnotit komise. Jedná se o firmy, které se touto činností zabývají, a to
firmy: Aquaprocon s.r.o. Brno, VHS Ateliér s.r.o. Brno a firma Vodis, s.r.o. Brno. Zastupitelé vyjádřili názor, že by to měl dále
dělat Aquaprocon, který zpracovával předchozí dokumentaci. Starosta uvedl, že logické by to bylo a snad to tak dopadne, protože
tato firma by díky tomu mohla mít jistý náskok a nabídnout nejlepší cenu, ale výběrového řízení se může zúčastnit kdokoliv a
nikdo nikdy neví dopředu, jak to dopadne.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ukládá starostovi obce oslovit 3 firmy výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu, jejímž předmětem bude zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, aby na příštím
zasedání ZO Hnojice mohla být schválena vítězná firma – 8 hlasů pro.
Pro výběrové řízení je nutné sestavit tříčlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, které by mělo proběhnout
20.2.2013 v 16.00 hodin včetně 3 náhradníků. Tato komise by měla zhodnotit, zda byly nabídky podány včas, tedy do 20.2.2012
do 12 hodin, jak ve výzvách požadujeme, zda nabídky splňují všechny náležitosti a doporučit zastupitelstvu firmu s nejlepší
nabídkou, tedy nejnižší cenou. Po projednání starosta obce do komise navrhl: Kašpárek Libor, Ing. Fišer Miloš, Papica Josef +
náhradníci: Jurásek Zdeněk, Vyhnánek Zdeněk a Ing. Hubáčková Jarmila.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Kašpárek Libor, Ing.
Fišer Miloš a Papica Josef a náhradníky: Jurásek Zdeněk, Vyhnánek Zdeněk, Ing. Jarmila Hubáčková – 8 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé:
Římskokatolická farnost Hnojice předložila vyúčtování příspěvku na rok 2012
Charita Šternberk zaslala vyúčtování příspěvku na Denní pobyt Rozkvět na rok 2012
Charita Šternberk zaslala vyúčtování příspěvku na Charitní ošetřovatelskou službu na rok 2012
VHS Čerlinka zaslala zápis z 51. valné hromady
EKO-KOM zaslal informace o změnách v systému EKO-KOM a.s.
Ing. arch.Vladimír Dujka – zaslal návrh Územního plánu Hnojice k veřejnému projednání
Město Šternberk zaslalo vyúčtování projednání přestupků za r.2012
VHS Čerlinka zaslala informaci o nájemném za provozování vodovodu za III. čtvrtletí roku 2012
OŽP Šternberk zaslal sdělení o schválení kanalizačního řádu
MŠ předložila návrh rozpočtu na r. 2013
Charita Šternberk zaslala žádost o poskytnutí příspěvku na Denní pobyt Rozkvět – bude schvalováno s rozpočtem obce na
rok 2013
RPSC ideas – předložil Dodatek ke smlouvě o dílo
Vyrozumění pro žadatele z 39.výzvy OPŽP
KÚ OK zaslal informace ke zřízení účtů u ČNB
Energon Dobříš – žádost o vyjádření k projektu stavby Červenka – Šternberk
MěÚ Šternberk zaslal dohodu o ukončení dohody o úhradě neinvestičních výdajů za žáky

Různé :
Starosta informoval ZO, že se konečně blíží k závěru celý proces schvalování Územního plánu Hnojice. Dne 21.1.2013
proběhlo veřejné projednávání návrhu ÚP, v současné době běží lhůty na vyjádření dotčených orgánů ke způsobu řešení
připomínek a poté bychom konečně mohli schválit tento nový Územní plán SÚ Hnojice.
V souvislosti se změnou vytápění místní pošty došlo k podepsání Dodatku k nájemní smlouvě s Českou poštou, s.p.
V průběhu měsíce ledna jsem podal žádosti o dotace z programů Olomouckého kraje, a to na JSDH – koupě vozíku za auto,
na Hodové slavnosti na rok 2013, na opravu Boží muky na křižovatce u obce Lužice - Stádlo a na dokončení opravy sochy
Panny Marie – II. etapa.
Byla vypsána výzva na podávání žádostí o dotace z POV Olomouckého kraje. Jak starosta obce uvedl, v letošním roce není
možné žádat na opravu zdi ani archivu, jak jsme žádali v loňském roce a budeme nuceni tyto opravy financovat z vlastních
prostředků. Můžeme však požádat o opravu MŠ a nebo na opravu komunikací. Zastupitelé se shodli, že obec požádá o dotaci
na opravu komunikace na Moravskou Huzovou, čímž se velmi zkrátí občanům cesta do Olomouce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotace z POV OK 2013 na opravu místní komunikace na
Moravskou Huzovou – 8 hlasů pro.
Starosta obce podal ZO informaci o návštěvě zástupce firmy ASA expert, který nabízí možnost zpracování projektu a získání
dotací na zateplení fasád a vytápění tepelnými čerpadly na OÚ a MŠ. Jednalo by se o dotaci ve výši až 95%. ZO požaduje po
starostovi obce další jednání s tímto zástupcem firmy ASA expert a zjištění možných možností pro naši obec. V rozpravě se
zastupitelé shodli, aby starosta zjistil bližší informace a budou-li zajímavé, předložil je zastupitelstvu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
9) Diskuse
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, kde v současné době firma REMIT s.r.o. Šternberk váží svážený odpad z naší obce, když v době
jejich svozu je již váha na ZD uzavřená. Starosta uvedl, že po jednání se zástupcem firmy Remit zjistil, že tento odpad je
vážen ve firmě Remit s.r.o. a bude to vždy doloženo.
T.I. – připomínka k termínům zasedání ZO. Termíny na stránkách obce nesouhlasí se skutečností, na stránkách obce nebyl
zveřejněn datum dnešního zasedání. Na to starosta uvedl, že program dnešního zasedání je na stránkách v pořádku i včetně
data konání, jen opomněl opravit datum v aktualitách. Tato vzniklá situace ho mrzí a sjedná nápravu.
Ing. Fišer Miloš – dotaz, jakým způsobem se pokročilo v jednání, týkající se cen elektřiny a plynu pro naši obec. Toto bylo
na programu v roce 2012 a počátkem roku 2013 se k tomuto mělo ZO vrátit. Starosta uvedl, že v současné době očekává
nabídku od společnosti ČEZ, kdy bychom měli také spolupracovat s obcí Babice. Nejednalo by se však o změnu dodavatele
energií. Starosta bude ZO informovat na dalším zasedání ZO.
Kolář Antonín – upozornění na odpadlou dlaždičku na podlaze v čekárně u lékaře – bude opraveno.
T.O. – dotaz, týkající se opravy místního rozhlasu. Dle jeho informace rozhlas u jeho RD již rok hučí, zřejmě je porucha v
napájení místního rozhlasu. Dále upozornil na nepřiměřeně se využívající podpěry nízkého napětí, např. při rozšíření
rozhlasového vedení u domu čp. 46, kdy přibylo zemnění, které dle jeho názoru není v pořádku, nebo při osvětlení přechodu
pro chodce před místní MŠ.
T.I. – dotaz na reálné datum výstavby kanalizace v naší obci. Starosta uvedl, že pokud vše půjde dobře, tak bychom mohli
začít s výstavbou na jaře příštího roku.
T.I. – dotaz, jakým způsobem a kdo udržuje komunikaci v Rybníku v zimních měsících. Starosta uvedl, že po dohodě
s místním ZD, pokud napadne více sněhu, tak to ZD prohrnuje.
T.O. – dle jeho informací se mají vyřezávat stromy kolem místního toku Říča. Starosta uvedl, že tyto práce bude provádět
Povodí Moravy následně po řádném schválení příslušného odboru MěÚ Šternberk. Pan Tiefenbach připomínkoval, že nějaké
stromy by tam měly zůstat, aby to nevypadalo, jako po minulém prořezu.
T.I. – uvedla, že přesně na Štědrý den loňského roku byl kolem kontejnerů a popelnic před hřbitovem velký nepořádek, který
sám osobně likvidoval místostarosta obce, pan Jurásek. Byl podán návrh, aby se zamezilo tomuto nepořádku do budoucna,
označit popelnice před hřbitovem cedulkou s nápisem „ jen na hřbitovní odpad“. V současné době tam občané vyhazují
veškerý plastový odpad z domácností.
T.O. – upozornil na uložený odpad u kapličky ve směru na Žerotín. Jedná se údajně především o betonovou suť.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 20.10 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.

