26. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 29.4.2013 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Antonín Kolář, Lucie Švancerová, Ing. Jarmila Hubáčková,
Adam Václav
Omluveni: Ing. Miloš Fišer, Zdeněk Jurásek

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 25. zasedání ZO ze dne 25.3.2013
Kontrola usnesení z 25. zasedání ZO ze dne 25.3.2013
Projednání výsledků uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti MV ČR
Schválení rozpočtové změny č.1/2013
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
9. Závěr

1) Starosta obce zahájil 26. 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 7 členů zastupitelstva, omluveni jsou pan Ing. Miloš Fišer a pan Zdeněk Jurásek, oba pro
nemoc. 24. zasedání ZO je usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a slečnu Lucii Švancerovou.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a slečnu Lucii
Švancerovou – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 26. zasedání
ZO a který byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. V tomto bodě jednání starosta uvedl,
že se z programu jednání vypouští bod č. 5 /Schválení rozpočtové změny č.1/2013/. Dotázal se, zda má někdo
k předloženému programu s vypuštěním bodu č. 5 připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 26. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
29.4.2013 se změnou navrženou starostou – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 25. zasedání ZO dne 25.3.2013 – starosta obce konstatoval, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to panem Ing. Milošem Fišerem a paní Ing. Jarmilou Hubáčkovou. 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 25. zasedání ZO, konaného dne 25.3.2013 bez
připomínek – 7 hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 25. zasedání ZO dne 25.3.2013 – ZO na svém 25. zasedání nepověřilo ani neuložilo
žádné úkoly. Schválilo však smlouvy o neinvestičních příspěvcích s jednotlivými spolky a organizacemi,
které již byly podepsány a tyto příspěvky budou spolkům zaslány na základě zaslaných avíz v průběhu
měsíce května 2013.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 25-2013 ze zasedání ZO
dne 25.3.2013 – 7 hlasů pro.
4) Projednání výsledků uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti MV ČR – starosta obce uvedl, že jak
již informoval na minulém zasedání, provedli zaměstnanci MV ČR dne 20.3.2013 v naší obci kontrolu výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům obce naší obce. Starosta informoval všechny přítomné o výsledcích
provedené kontroly a uvedl, že zpráva k této kontrole bude součástí tohoto zápisu. Uvedl však, že se na dnešním
zasedání musí ZO zabývat 4 body, které nám kontrola vytkla. ZO bylo seznámeno se Zprávou o výsledcích

kontroly samostatné působnosti obce Hnojice a poté byl projednán návrh nápravných opatření.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty o provedené kontrole samostatné
působnosti provedené u obce Hnojice dne 20.3.2013 a přijímá tato opatření k zamezení opakování
nezákonného postupu orgánů obce:
1) Zajistit důsledně respektování všech kroků stanovených zákonem o obcích při vydávání právních předpisů
obce, včetně neprodleného zaslání vydané OZV Ministerstvu vnitra.
2) Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací.
3) Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost seznamu hlavních dokumentů.

4) Pravidelně kontrolovat úplnost, aktuálnost a zveřejnění povinně zveřejňovaných informací způsobem
umožňujícím dálkový přístup a určit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.
Odpovídá starosta a kontrolní výbor – 7 hlasů pro.
5) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že stále probíhá procedura výběru. Podle posledních informací
mají být výsledky známy koncem měsíce dubna a proto každý den kontrolujeme datové schránky, abychom na zprávu
o výsledku mohli okamžitě reagovat podle připraveného scénáře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV – 7 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé
- KÚ Olomouckého kraje zaslal informaci o provedení zápisu do katastru nemovitostí – parc.č.752, k.ú. Hnojice.
- MV ČR zaslalo Protokol o kontrole samostatné působnosti – projednáno v bodě 4 tohoto zápisu.
- Stavební úřad nám zaslal oznámení zahájení řízení o změně ÚR na inž.sítě. a komunikaci pro RD v Hnojicích
- RWE - dodatek ke smlouvě o sdružených službách
- KÚ OK rekapitulaci informací k účtu u ČNB
- MV ČR poslalo posouzení zákonnosti OZV 1/2012 – vyhláška o poplatcích za odpady na tento rok.
Různé –
1) Starosta obce uvedl, že jak již bylo jednáno na minulém zasedání ZO o možnosti získání dotace a provedení
zateplení školy a obecního úřadu vč. zajištění vytápění tepelným čerpadlem, tak k této záležitosti proběhlo setkání
starosty a místostarosty obce s projektantem, inženýrkou provádějící energetické audity a paní, která pro nás
vyřizuje dotace. Výsledkem jednání bylo doporučení, abychom od záměru na úřad odstoupili vzhledem k nízké
pravděpodobnosti získání dotace a vysokými náklady na podání žádosti a zajistili vytápění úřadu plynovým
topením. Naopak u Mateřské školy nám bylo doporučeno zpracovat energetický audit a počkat na vyhlášení
výzvy a podle podmínek výzvy rozhodnout, zda do toho jít. Pokud budou podmínky takové, jak se očekává, měli
bychom mít vysokou pravděpodobnost na získání zajímavé dotace a vyřešit tak problém s velmi drahým topením
ve školce.
2) Starosta obce informoval ZO o návštěvě paní s obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou. Tato firma
zajišťuje obcím úsporu při nákupu elektřiny a plynu. Starosta uvedl, že dle jeho názoru je to první projekt, který
mu připadá, že má opravdu hlavu a patu a který obcím skutečně může přinést výrazné úspory bez dalších nákladů
a zvyšování administrativní zátěže. Paní inženýrka je ochotná přijet na naši poradu a podat nám podrobné
informace.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě došlá pošta a různé a ukládá
starostovi svolat poradu k projektu Energie pod kontrolou za účasti manažerky projektu – 7 hlasů pro.
11) Diskuse
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, jak byla vyřízena stížnost pana J.V. na pana J.H., jehož pes zanechává psí exkrementy
na jeho zahradě. Bylo vyřízeno ústně a ostatní občané budou opětovně upozorněni v Expresu
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, jak to vypadá se zbouráním RD v Hnojicích čp. 85. Starosta uvedl, že osoba, která má
tyto práce provádět, má v současné době nohu v sádře, až se uzdraví, toto bude provedeno.
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, kdy už budou vyměněny plakáty na informačních plochách při vjezdu do obce. Tyto
plakáty zpracuje sl. P.K. a starosta zajistí jejich tisk.
Hubáčková Jarmila – upozornila na neustále se povalující odpad kolem sběrných míst v obci.
Švancerová Lucie – upozornila na nutnost úpravy ve složení kontrolní komise.
Kolář Antonín – tlumočil žádost pana O.P. o instalování nových žaluzií do muzea v budově MŠ.
Kolář Antonín – požádal o vyčištění kanalizační vpustí v obci.
Vyhnánek Zdeněk – opětovně upozornil na nutnost opravy místního rozhlasu.
Kolář Antonín – osvětlení přechodu. Požádat ČEZ o zlegalizování a kontrolu osvětlení nad přechodem.
Kolář Antonín – informoval, že jsou v současné době údajně vypsány dotace na cyklostezky. Zjistit, zda jsou tyto
informace pravdivé.
Kolář Antonín – kaplička ve směru na Lužice. Tato kaplička je v zoufalém stavu. Navrhuje opravu co možná
finančně nejméně náročnou. Starosta uvedl, že zřejmě bude v současné době nejrozumnější tuto kapličku zbourat,
nově postavit a to za předpokladu, že bude vypadat jako současná stávající.
Švancerová Lucie - upozornila na nutnost opravy zídky na místním hřbitově.
Švancerová Lucie – vznesla dotaz, zda není možné upravit přístupovou cestu ke kostelu. V současné době je tato
cesta vysypána pískem, který se nosí do kostela, ničí koberce a škrabe podlahu. Tato cesta byla vybudována
v rámci projektu „Zahradní úpravy v obci Hnojice“. Starosta zjistí, jaká doba je nutná pro udržitelnost, zda 5 nebo
10 let.

T.I. – předložila členům ZO fotografie z „Proutníku“, na kterých byl navezený různorodý odpad, vyprodukovaný
občany naší obce a uložený do kontejneru před místním hřbitovem. K tomuto starosta obce uvedl, že takto
netříděný odpad se do „Proutníka“ vozí pouze v zimních měsících, jelikož není možně ho z důvodu zámrazu třídit
přímo na místě, ale po povolení se tento odpad vždy roztřídí, až zůstane pouze odpad biologický. V letních
měsících se kontejner třídí přímo před hřbitovem. Bylo navrženo zakoupit před místní hřbitov novou popelnici na
kov.
12) 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.

