25. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.3.2013 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Libor Kašpárek, Jurásek Zdeněk, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Antonín Kolář, Lucie Švancerová,
Ing.Miloš Fišer, Ing. Jarmila Hubáčková

Omluveni: Václav Adam
Hosté: viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 24. zasedání ZO ze dne 25.2.2013
Kontrola usnesení z 24. zasedání ZO ze dne 25.2.2013
Schválení Územního plánu Hnojice
Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2013
Schválení přijetí dotace pro JPO V. Hnojice na nákup vozíku za osobní automobil
Schválení prodeje části pozemku 754, k.ú. Hnojice
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
12. Závěr

1) Starosta obce zahájil 25. 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 a omluven je pouze pan Václav Adam, který má odpolední směnu,
tudíž je 24. zasedání ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a Ing. Jarmilu
Hubáčkovou – 8 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 25. 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 25. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
25.3.2012 – 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 24. zasedání ZO dne 25.2.2013 – starosta obce konstatoval, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to panem Josefem Papicou a panem Zdeňkem Vyhnánkem. V souladu s ust. § 95 odst. 2
zákona o obcích, byl zápis uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány
námitky, a to ani ústně, ani písemnou formou. Dotázal se, zda má někdo tomuto zápisu někdo nějaké připomínky.
Nebylo tomu tak, takže se tento zápis pokládá za schválený a byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 24. zasedání ZO, konaného dne 25.2.2013 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 24. zasedání ZO dne 25.2.2013 – ZO na svém 24. zasedání pověřilo v bodě:
3.1. starostu obce podpisem dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 1/2009 o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o.
na rok 2013 – smlouva byla podepsána a odeslána dne 4.3.2013 na společnost Vojtila Trans s.r.o. Uničov
3.2. starostu obce podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ Prodej, s.r.o. –
smlouva byla podepsána a odeslána dne 4.3.2013 na ČEZ PRODEJ s.r.o.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 24-2013 ze zasedání ZO
dne 25.2.2013 – 8 hlasů pro.
4) Schválení územního plánu Hnojice – starosta obce uvedl, že konečně byl dopracován do definitivní verze Územní
plán Hnojice, který prošel všemi schvalovacími řízeními, do územního plánu byly zapracovány i připomínky
z veřejného projednávání a nyní je třeba tento nový ÚP obce schválit ZO Hnojice. Dále starosta uvedl, že tento nový
ÚP obce je zveřejněn na internetových stránkách naší obce a v papírové podobě bude vydán po dnešním schválení,
kdy bude uložen na OÚ k nahlédnutí občanům. Informoval, že schválením nového ÚP naší obce bude zrušen starý ÚP
včetně veškerých změn v něm provedených a schválených do této doby. Po projednání starosta obce navrhl:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice:
I) V y d á v á Územní plán Hnojice, dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za
použití § 43 odst. 4, ust. §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. – 8 hlasů pro.
II) Rozhoduje v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. o
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy – 8 hlasů pro.
III) Bere na vědomí, že po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Hnojice,
pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Hnojice, schválený Zastupitelstvem obce Hnojice dne
7.10.1997 č.usn. 323 včetně všech jeho následujících 6 změn – 8 hlasů pro.
5) Projednání rozpočtu obce Hnojice na rok 2013 – starosta obce navrhl, že než dojde ke schvalování samotného
rozpočtu obce na rok 2013, bylo by vhodné schválit jednotlivé dotace pro spolky a občanská sdružení.
TJ Sokol Hnojice podala žádost na letošní rok o 100.000,-Kč, z čehož bude použito 25.000,-Kč na plyn, 25.000,-Kč
na elektřinu a 50.000,-Kč na další opravy místní sokolovny. Po projednání:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2013 ve výši 100.000,-Kč
– 8 hlasů pro.
OS Základna Hnoyland Hnojice podalo žádost o 20.000,-Kč na opravu osvětlení nad malým hřištěm.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Základna Hnoyland
Hnojice na rok 2013 ve výši 20.000,- Kč na vybudování nového osvětlení nad malým hřištěm – 8 hlasů pro.
Občanské sdružení Hagnózek podalo žádost o 20.000,-Kč na nákup obuvi pro tanečníky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2013 ve
výši 20.000,- Kč – 8 hlasů pro.
Římskokatolická farnost Hnojice podala žádost o příspěvek na dokončení opravy sochy sv. Panny Marie ve výši
35.000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2013 ve
výši 35.000,- Kč na dokončení opravy sochy Sv.Panny Marie – 8 hlasů pro.
Charita Šternberk – jako každoročně podala Charita Šternberk žádost o příspěvek na činnost. Starosta obce navrhl
zachovat výši příspěvku na jednoho občana ve výši 3.000,-Kč tak, jako to bylo v minulých letech. Uvedl, že počet
občanů naší obce, využívajících služby Charity v denním pobytu Rozkvět zůstává stále stejný, tedy že těchto služeb
využívá stále pouze jeden občan naší obce, zatímco u Charitní ošetřovatelské služby se počet potřebných a
zabezpečujících občanů zvýšil na 15 občanů naší obce. Po projednání starosta obce podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk na rok 2013 ve výši 3.000,Kč na Denní pobyt Rozkvět a 45.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby - 8 hlasů pro.
Nyní bylo přistoupeno k samotnému rozpočtu obce na rok 2013. Starosta obce informoval členy ZO, že návrh
rozpočtu na rok 2013 byl dle zákona zveřejněn na úřední desce obce a ve stejné době i na internetových stránkách
obce, o to po dobu 15 dnů před jeho schválením. Do dnešního dne k němu nebyly podány žádné námitky ani
připomínky. Informoval ZO, že návrh rozpočtu je opět navržen velmi úsporně, abychom opět přidali k penězům, které
máme připraveny na kanalizaci, další asi 1.000.000,- Kč. Vychází ze skutečností loňského roku se zapracováním
plánovaných akcí pro letošní rok. Většina peněz je soustředěna na položce určené pro výstavbu kanalizace. Ve chvíli,
kdy byl rozpočet sestavován, nebyla známa přesná výše položky na finanční příspěvek pro Charitu Šternberk, protože
Charita nechtěla v rámci ochrany osobních údajů sdělit, kolik osob v naší obce navštěvuje. Nakonec byl tento
problém vyřešen a po vzájemné dohodě s Charitou a slibem mlčenlivosti o těchto věcech nám potřebné údaje
poskytla. Vzhledem k tomu, že počet občanů, o něž Charita Šternberk pečuje, se zvýšil, navrhl starosta obce navýšit
položku 6171 5223 o částku 13.000,-Kč a o stejnou o částku ponížit položku rezerva, tedy 6409 5169. Poté se dotázal,
zda má k předloženému rozpočtu obce na rok 2013 někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž byl
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2013 v projednané
podobě včetně změn navržených starostou obce – 8 hlasů pro.
6) Schválení přijetí dotace pro JPO V. Hnojice na nákup vozíku za osobní automobil – starosta obce podal ZO
informaci, že příspěvek pro JSDH byl na Krajském úřadě Olomouckého kraje schválen a na dnešním zasedání musí
být schváleno přijetí dotace a spolufinancování obce, které činí 50% z celkových nákladů. Po projednání:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí příspěvku na nákup vozíku za osobní automobil pro

potřeby JSDH obce Hnojice, spolufinancování obce minimálně ve stejné výši, jako je výše příspěvku
kraje a smlouvu o dotaci s Olomouckým krajem – 8 hlasů pro.
7) Schválení prodeje části pozemku 754, k.ú. Hnojice – starosta obce v tomto bodě vysvětlil všem přítomným,
z jakého důvodu k tomuto dochází. Prodej této parcely byl již schválen na 22. zasedání ZO dne 10.12.2012 a to
manželům Olze a Vladimírovi Dřímalkovým. Starosta vysvětlil zastupitelům, že manželé Dřímalkovi chtějí celou
zahradu prodat novým majitelům, kteří zde chtějí stavět rodinný domek a prodej těchto 20m2 dle původního usnesení
by způsobil velké problémy díky převodům na katastru. Proto doporučil původní usnesení zrušit a schválit prodej

přímo novým majitelům dle stejných podmínek, jako bylo původně ujednáno. Pro obec se tím nic nezmění, novým
majitelům to ušetří spoustu času a běhání po úřadech. Po projednání předložil starosta:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ruší bod č. 1.6 usnesení č. 22-2012, tedy prodej části pozemku parc.č. 754,
k.ú.Hnojice o výměře 20 m2 dosavadním uživatelům manželům O. a V. D. a schvaluje prodej části pozemku
parc.č.754, k.ú.Hnojice o výměře 20 m2 manželům J.K. a M.K.K. za 50,-Kč/ m2 – 8 hlasů pro.
8) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce – starosta uvedl, že tato smlouva se týká
zřízení VB na pozemku parc. č. 743, k.ú. Hnojice ve prospěch ČEZ Distribuce na přípojku k panu Petru Dřímalkovi,
čp. 213. Dále starosta přidal k tomuto bodu i došlou smlouvu o zřízení VB ve prospěch SMP Net na přípojku plynu
v nových domcích, kde jde jen o 90cm na pozemku parc.č. 248/35 k.ú. Hnojice. Po projednání předložil starosta:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice
jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou stranou pro pozemek p.č.743 k.ú.Hnojice – 8
hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice
jako povinným a SMP Net, s.r.o. jako oprávněným pro pozemek p.č.248/35 k.ú.Hnojice – 8 hlasů pro.
9) Kanalizace a ČOV – starosta informoval ZO, že stále probíhá procedura výběru. Podle posledních informací mají
být výsledky známy koncem měsíce dubna. Firmy, které jsme na minulém zasedání vybrali, už pracují. Aqua Procon
finišuje na prováděcím projektu, firma Violette připravuje výzvu na výběrové řízení. Dále starosta uvedl, že
následující den po zasedání má společné sezení, kde se budou dolaďovat další formality tak, aby bylo vše nachystáno
a výběrové řízení mohlo být spuštěno ihned, jakmile bude znám výsledky ze SFŽP. K tomuto vznesl dotaz Ing. Fišer,
že by rád po zpracování viděl realizační projekt RDS na kanalizaci od firmy AQUA PROCON. Bylo dohodnuto, že
jakmile bude tento realizační projekt zpracován, bude svolána pracovní schůzka členů ZO.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
10) Došlá pošta a různé :
KÚ OK zaslal informaci o neposkytnutí dotace na opravu Boží muky.
KÚ OK zaslal informaci o povinnosti obce založit účet u ČNB – účet je již založen.
KÚ OK zaslal informaci o poskytnutí dotace na JSDH.
Vojtila Trans zaslala vyúčtování spojů.
Violette zaslala k podpisu mandátní smlouvu.
MŠ Hnojice zaslala informaci o uzavření MŠ v době velikonočních prázdnin.
ZD Hnojice podalo žádost o informace o umístění včelstev – bylo písemně odpovězeno.
Charita Šternberk žádost o příspěvek z rozpočtu obce – bylo projednáno v rámci schvalování rozpočtu obce na
rok 2013.
Okresní soud Olomouc zaslal usnesení v trestní věci odsouzeného k výkonu VPP.
ČNB zaslala informace o zřízení účtu.
Enerwood Plzeň upozornění k okleštění stromů.
pí. Hodinářová – smlouvy ke zřízení věcného břemene – bylo projednáno v bodě 8) dnešního zasedání.
KÚ OK zaslal informaci o neposkytnutí dotace na hody.
Stavební úřad Šternberk souhlas s dělením a zcelováním pozemků – projednáno v bodě 7) dnešního zasedání.
Různé:
1) Starosta obce uvedl, že jak již bylo ZO informováno na prvním letošním zasedání, kde přednesl informaci o
firmě, která naší obci nabízela vyřízení dotace a provedení zateplení školy a obecního úřadu vč. zajištění vytápění
tepelným čerpadlem, tak tato firma již předložila nabídky na zpracování potřebné dokumentace. Starosta
konstatoval, že tato dokumentace mu přijde velmi drahá (MŠ 199.500,- Kč a OÚ 167.350,- Kč). Proto starosta
oslovil ještě jednu firmu, po které požaduje zpracování nabídky, kolik by to stálo, ať se můžeme rozhodnout, zda
se do toho pustit nebo ne.
2) Starosta informoval ZO, že minulou středu proběhla na naší obci kontrola z MV ČR na výkon samostatné
působnosti obce. Uvedl, že protokol o výsledcích této kontroly a o opatřeních z tohoto protokolu vyplývajících
bude na programu jednání příštího zasedání, ale už teď poděkoval paní Blance Adamové za skvělou přípravu na
tuto kontrolu i za to, že veškeré potřebné agendy obce vede tak svědomitě, že nám nebylo kontrolory nic
podstatného vytknuto.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě došlá pošta a různé – 8 hlasů
pro.
11) Diskuse:
S.P. – jakým způsobem bude řešen nájezd do drůbežárny – byla rozbita zídka u čp. 150. Toto bude uvedeno do
původního stavu. Starosta uvedl, že po odstranění budovy čp. 85 bude jednáno se Správou silnic o rozšíření
komunikace, resp. zatáčky. ZO navrhuje projednat s firmou MACH DRŮBEŽ, a.s., zda se nechtějí připojit na
novou plánovanou kanalizaci.
S.J. – do kdy bude budova v Hnojicích čp. 85 zbourána. Starosta uvedl, že nebyl dán přesný termín.

S.J. – dotaz, zda se bude opravovat komunikace přes naši obec, resp. celá cesta ve směru Hnojice – Šternberk.
Starosta uvedl, že všechny okolní obce žádají o opravu cesty ve směru Hnojice- Šternberk, ale Krajský úřad pro
nás z neznámého důvodu rozhodl, že bude opravena cesta Šternberk – Uničov. Zatím to vypadá, že ze strany KÚ
OK není zájem opravovat komunikaci v naší obci.
S.J. – dotaz, proč opět nesvítí světla. Starosta uvedl, že dojde vždy k výpadku při silném větru. Zřejmě se někde
silným větrem spojí dráty.
12)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.50 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.

