24. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.2.2013 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Antonín Kolář, Lucie Švancerová
Omluveni: Václav Adam, Ing. Miloš Fišer, Ing. Jarmila Hubáčková
Hosté:

viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z 23. zasedání ZO ze dne 4.2.2013
3. Kontrola usnesení z 23. zasedání ZO ze dne 4.2.2013
4. Schválení dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o.
5. Kanalizace a ČOV
6. Došlá pošta a různé
7. Diskuse
8. Závěr
1) Starosta obce zahájil 24. 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 a Ing. Miloš Fišer z pracovních
důvodů a paní Ing. Jarmila Hubáčková z důvodů zdravotních. I přes tuto absenci členů ZO prohlásil 24. zasedání ZO
za usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Josefa Papicu a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Josefa Papicu a pana Zdeňka Vyhnánka –
6 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 24. 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 24. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
25.2.2013 – 6 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 23. zasedání ZO dne 4. 2.2013 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to slečnou Lucií Švancerovou a panem Antonínem Kolářem. 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 23. zasedání ZO, konaného dne 4. 2.2013 bez
připomínek – 6 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 23. zasedání ZO dne 4.2.2013
ZO na svém 23. zasedání pověřilo v bodě:
3.1. starostu obce podpisem dodatku č. 10 s firmou Remit s.r.o. Šternberk – dodatek byl podepsán a zaslán na firmu
Remit s.r.o. Šternberk dne 5. 2.2013
ZO na svém 23. zasedání uložilo starostovi v bodě:
5.1. 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 – 3 firmy byly osloveny a výběrové řízení proběhlo dne 20. 2.2013
5.2. 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 – 3 firmy byly osloveny, oznámení o vyhlášení výběrového řízení bylo zveřejněno a ve středu
20. 2.2013 se konalo otevírání obálek k tomuto výběrovému řízení a vyhodnocení obou výše uvedených výběrových
řízení. Toto bude následně projednáno v bodě 5. Kanalizace a ČOV. Poté starosta podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 23-2013 ze zasedání ZO,
konaného dne 4. 2.2013 – 6 hlasů pro.
4)

Schválení dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o. – starosta předložil ZO
k projednání došlý Dodatek č. 5 od firma Vojtila Trans s.r.o., dle kterého se částka na dopravní obslužnost na rok
2013 navyšuje dle vyčíslení ztráty na lince 890 802 Litovel-Pňovice-Šternberk na částku 88.000,-Kč. Uvedl, že oproti

roku 2012 došlo z důvodu růstu nákladů k navýšení o částku 5.000,- Kč / 1 kalendářní rok. Firma Vojtila Trans s.r.o.
uvádí, že plánuje zakoupení tří nízkopodlažních autobusů. Po projednání:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě č.1/2009 o závazku veřejné služby s firmou
Vojtila Trans s.r.o. na rok 2013 na částku 88.000,- Kč a pověřuje starostu obce jeho podpisem – 6 hlasů pro.
5) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že stále probíhá procedura výběru. V uplynulém týdnu jsme
odesílali na SFŽP celý přepracovaný rozpočet na vodovod a kanalizaci, který po nás požadovali z důvodu změny
DPH a také opravené určité výkazy. V souladu s usnesením ZO č. 23-2013 ze dne 4. 2.2013 starosta obce dne
5.2.2013 oslovil 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, a 3 firmy výzvou k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem bude zpracování prováděcí projektové dokumentace a inženýrské
činnosti. Pro tato výběrová řízení byla zvolena tříčlenná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Jednání
této komise proběhlo dle harmonogramu dne 20.2.2013 v 16 hodin. Ze schválených členů komise se dva nemohli
dostavit, a to jeden z důvodu nemoci a druhý z pracovních důvodů, proto byli povoláni dva schválení náhradníci.
Komise tak byla úplná a mohla svůj úkol splnit.
O zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení
na zhotovitele stavby a zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na TDI + BOZP, se
ucházely tři firmy. Hodnotící komise na základě podmínek veřejné soutěže uvedených ve výzvě a jediného kriteria –
nejnižší nabídkové ceny rozhodla, že nejvýhodnější nabídky předložili uchazeči v tomto pořadí:
1. pořadí: VIOLETTE s.r.o. Olomouc
96.800,-Kč s DPH
2. pořadí: PRESLEY s.r.o. Brno
115.000,-Kč s DPH
3. pořadí: STILPROJECTS s.r.o. Přerov 121.000,- Kč s DPH
Starosta po projednání předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,
jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Hnojice – kanalizace a ČOV“ a zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na TDI +
BOZP na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“, firmu VIOLETTE s.r.o. Olomouc – 6 hlasů pro.
Dále starosta obce seznámil ZO, že s nabídkou zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je zpracování prováděcí
projektové dokumentace a inženýrské činnosti oslovil tři firmy, do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy.
Hodnotící komise na základě podmínek veřejné soutěže uvedených ve výzvě a kritérií hodnocení – nejnižší
nabídkové ceny a kvality a komplexnosti nabídky rozhodla, že nejvýhodnější nabídky předložili uchazeči v tomto
pořadí:
1. pořadí: AQUA PROCON s.r.o. Brno 785.000,- Kč bez DPH
2. pořadí: Vodis s.r.o. Olomouc
821.000,- Kč bez DPH
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,
jejímž předmětem je zpracování prováděcí projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Hnojice –
kanalizace a ČOV“, firmu AQUA PROCON s.r.o. Olomouc – 6 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé:
TJ Sokol Hnojice podal žádost o příspěvek na Dětský maškarní bál.
Vojtila Trans s.r.o. zaslal Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby – bylo projednáno v bodě 4 dnešního
zasedání ZO.
Česká spořitelna zaslala informace o snížení úrokových sazeb u běžných účtů – starosta uvedl, že tuto informaci
musí prozkoumat a propočítat, o co se přesně jedná a jak se to dotkne našeho účtu. Poté bude informovat ZO.
MV ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV zaslalo oznámení o provedení kontroly výkonu samostatné
působnosti orgánů obce Hnojice, která má proběhnout dne 20. 3.2013
ČNB, u které musíme mít dle novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zřízen nejpozději do
31.3.2013 účet pro přijímání dotací zaslala informace, jak si jej nejjednodušeji a pro nás nejlevněji zřídit – nebude
nutné jezdit do Ostravy ani do Brna, ale jejich pracovníci přijedou na Krajský úřad Olomouckého kraje, kde
v průběhu tří dnů /7.3., 14.3. a 21.3.2013/ budou k dispozici zástupcům obcí ke zřízení tohoto účtu
ČEZ Prodej s.r.o. zaslal návrh nové Smlouvy na dodávku elektrické energie. Pokud bude tato smlouva schválena,
bude naší obci od 1.1.2013 účtována elektřina dle sazeb uvedených v této smlouvě, které jsou pro nás daleko
výhodnější, protože se zavazujeme odebírat u ČEZ Prodej s.r.o. až do konce roku a jelikož jsme se na to spojili
s vedlejší obcí Babice, máme tím větší spotřebu a tím i váhu pro společnost ČEZ Prodej s.r.o. Na konci tohoto
roku toto můžeme vyhodnotit a uvidíme, zda se připojit k nákupu elektřiny na burze jako to plánuje provést
Město Šternberk, nebo pokračovat ve spolupráci s obcí Babice, případně dalšími obcemi našeho regionu v tomto
duchu. Po projednání starosta obce podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností
ČEZ Prodej, s.r.o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem– 6 hlasů pro.

Různé:
Starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na několika zasedáních, blíží k závěru proces schvalování
Územního plánu Hnojice. Dne 21.1.2013 proběhlo sice veřejné projednávání návrhu ÚP, dotčené orgány se
vyjádřily ke způsobu řešení připomínek, ale podle nové vyhlášky k novele stavebního zákona se musela
předělávat celá dokumentace a vyjádření k ní. Toto ještě není hotovo, a to z důvodu nemoci architekta a jeho
spolupracovníků. Přepracovaná dokumentace by měla být dle příslibu pana architekta zpracována do 1. 3.2013,
potom to musí být ještě 30 dnů zveřejněna. Poté poběží sedmidenní lhůta a 15.4.2013 by konečně tento nový
územní plán, pokud se nevyskytnou nějaké komplikace, mohl jít ke schválení do ZO.
Starosta obce informoval přítomné členy ZO, že podal na Krajský úřad OK žádost o dotace z POV OK na opravu
komunikace na Moravskou Huzovou. Uvedl, že bohužel teprve před podáním žádosti zjistil, že část komunikace
od mostku u Proutníka směrem k Moravské Huzové není zapsána v LV obce a obec na ni nemůžeme žádat. Proto
podal žádost pouze na opravu té části komunikace, kterou v LV uvedenu máme, druhou část bychom v případě
získání dotace vyspravili nouzově z našeho rozpočtu a příští rok, po provedení nápravy na katastru, bychom ji
opravili důkladně opět za použití dotací.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 6 hlasů.
7) Diskuse:
S.J. – navrhuje připomenout v dalším vydání Hnojického Expresu pro pejskaře, aby si uklízeli psí exkrementy.
Vyhnánek Zdeněk – vyřízení pochvaly pí. Adamové za vlídné a vstřícné jednání.
Švancerová Lucie – upozornila na parkování automobilů za stodolou. Uvedla, že z důvodu tohoto parkování je
před stodolami rozježděná hlína, která je rozježděna i na komunikaci. Parkují zde občané, bydlící na okraji
Babické ulice, a to zřejmě z důvodu těžké techniky z místního ZD, která se kvůli zaparkovaným automobilům
nevytočí z ulice Babická do ulice Rybník.
Vyhnánek Zdeněk – upozornil, že při výjezdu automobilů od firmy Mach Drůbež po nich zůstává rozježděné
bahno na komunikaci. Navrhuje upozornit vedení firmy Mach Drůbež, aby si po sobě komunikaci uklízeli.
Starosta obce přislíbil, že sežene kontakt na jejich stavební dozor a upozorní je na to.
S.J. – dotaz, zda se bude ještě někde v obci dodělávat osvětlení, resp. přidávat světla. Starosta uvedl, že žádná
světla se už v obci přidělávat nebudou. Kdysi v minulosti takovýto záměr byl, ale firma, která toto nabízela, od
tohoto záměru ustoupila.
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, jak bylo vyřešeno hučení rozhlasu u RD čp. 115. Starosta uvedl, že byl přímo na
místě, ale nic neslyšel. V loňském roce bylo provedeno uzemnění a tudíž by tento problém měl být vyřešen.
S.J. – dotaz, zda nebude obec pořizovat zametač na sníh. Starosta uvedl, že na tuto techniku zatím nebyla vypsána
žádná dotace, ale zametač začíná být pro obec nevyhnutelný, tudíž se bude muset zvážit, zda ho v tomto roce
nezakoupit z rozpočtu obce.
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, zda je stále veden na obci výkaz o provedených denních činnostech obecního
zaměstnance. Starosta uvedl, že výkaz je stále veden a pan Novák má vše zdokumentované.
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, jak ještě dlouho budou cedule na okrajích obce, které jsou jich od ukončení
Hodových slavností 2012 neaktuální. Starosta obce přislíbil, že nechá udělat aktuální polepy.
Kolář Antonín – dotaz, na jakou část v obci by měla být dotace na kanalizace. Zda pouze na určitou etapu nebo na
celou obec. Starosta uvedl, že podaná žádost řeší výstavbu ČOV a kanalizace v celé obci.
8)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.55 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.

