27. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 27.5.2013 - 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Antonín Kolář, Lucie Švancerová, Ing. Jarmila Hubáčková,
Adam Václav, Ing. Miloš Fišer, Zdeněk Jurásek
PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z 26. zasedání ZO ze dne 29.4.2013
3. Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO ze dne 29.4.2013
4. Projednání vstupu obce do MAS Šternbersko
5. Projednání zapojení obce do projektu Energie pod kontrolou
6. Schválení rozpočtové změny č.1/2013
7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce
8. Kanalizace a ČOV
9. Došlá pošta a různé
10. Diskuse
11. Závěr
1) Starosta obce zahájil 27. 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 informoval, že z dnešního jednání nebude pořizován zvukový záznam, jelikož došlo k poruše
nahrávání a nahrávání nefunguje..
Konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce a dnešní 27. zasedání ZO je usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Antonína Koláře a pana Josefa Papicu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a Josefa Papicu – 9 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 27. zasedání
ZO a který byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. K tomuto bodu jednání starosta
navrhl doplnění programu jednání, a to o doplnění k bodu 6 (schválení rozpočtové změny č. 1/2013) o projednání a
schválení účetní závěrky obce Hnojice a účetní závěrky jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice za rok 2012.
Dotázal se, zda má někdo k předloženému programu s doplněním bodu č. 6 připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž
starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 27.zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
27.5.2013 včetně změny navržené starostou – 9 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 26. zasedání ZO dne 29.4.2013 – starosta obce konstatoval, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to panem Václavem Adamem a sl. Lucií Švancerovou. 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 26. zasedání ZO, konaného dne 29.4.2013 bez
připomínek – 9 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO dne 29.4.2013 – starosta obce uvedl, že ZO na svém 25. zasedání uložilo v
bodě 4.1. starostovi svolat poradu k projektu Energie pod kontrolou za účasti manažerky projektu. Porada se
uskutečnila za přítomnosti členů ZO a na dnešním zasedání bude projednáno zapojení obce do projektu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 26-2013 ze zasedání ZO
dne 29.4.2013 – 9 hlasů pro.
4) Projednání vstupu obce do MAS Šternbersko – starosta obce informoval všechny přítomné, že jak již je známo ze
sdělovacích prostředků, připravuje se nové plánovací období na léta 2014-2020. Podle dostupných informací by
v tomto plánovacím období měl vzrůst význam místních akčních skupin (MAS) při přerozdělování evropských
dotací. Proto se také mění pravidla fungování MAS. Naše obec byla doposud členem MAS Haná pod Jedovou, která
by měla být převedena na novou MAS Šternbersko. Uvedl, že na dnešní zasedání Ing. Pavla Horáka, který je
odborníkem na fungování MAS a vysvětlí význam členství obce v MAS a odpoví na všechny dotazy, týkající se
problematiky MAS. Ing. Horák osvětlil význam MAS pro naši obec i celý region Šternberska a odpověděl na dotazy,
které mu byly členy ZO a občany obce kladeny. Poté byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice:
a) schvaluje členství obce Hnojice v MAS Šternbersko o.p.s., IČ: 26879794

b) souhlasí se zahrnutím obce Hnojice do územní působnosti místního partnerství – MAS Šternbersko, která
pracuje na základě metody LEADER, tj.partnerství subjektů veřejné správy, podnikatelské sféry a
neziskového sektoru, pro přípravu a realizaci plánovacího období EU 2014-2020
c) souhlasí se zapojením obce Hnojice do přípravy Integrované strategie území MAS pro období 2014-2020
formou komunitního plánování a při uplatnění partnerského přístupu mezi soukromým a veřejným
sektorem – 9 hlasů pro.
5) Projednání zapojení obce do projektu Energie pod kontrolou – jak již bylo uvedeno, manažerka projektu paní
Trnková na pracovní schůzce ZO představila projekt Energie pod kontrolou a výhody, které tento projekt pro obce,
jež jsou do něj zapojeny, přináší. Starosta vyzval členy ZO k projednání a následnému rozhodnutí, zda se do tohoto
projektu naše obec zapojí či nikoliv. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje připojení se do projektu Energie pod kontrolou a podpis Smlouvy o
energetickém poradenství a správě odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu – 9
hlasů pro.
6) Schválení rozpočtové změny č.1/2013 a účetní závěrky obce Hnojice a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ
Hnojice za rok 2012 – finančním výborem při ZO byl předložen návrh na schválení rozpočtové změny č.1
v rozpočtu obce na rok 2013, který vychází z navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S podrobnostmi seznámila
účetní obce paní Blanka Adamová.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2013 v rozpočtu obce na rok
2013 – 9 hlasů pro.
Účetní obce paní Adamová rovněž seznámila všechny přítomné s roční účetní závěrkou. Uvedla, že dle novely
zákona o účetnictví v § 4 odst. 8 vznikla povinnost schvalování účetních závěrek některým vybraným účetním
jednotkám a dle čl. XVI zákona š. 239/2012 Sb. se schvalování účetní závěrky podle § 84 odst. 2 písm. b) a § 102
odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé provede za
účetní období roku 2012, a to jak za obec, tak za jí zřizovanou příspěvkovou organizaci MŠ Hnojice.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje:
a) Účetní závěrku obce Hnojice za rok 2012 – 9 hlasů pro
b) Účetní závěrku zřizované příspěvkové organizace MŠ Hnojice za rok 2012 – 9 hlasů pro.
7) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce – starosta uvedl, že tato smlouva se týká
zřízení VB ve prospěch ČEZ Distribuce na přípojku k panu Josefu Husarovi, postavenou na pozemcích p.č.273/1 a
709, k.ú.Hnojice.
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. 273/1 a p.č. 709
k.ú.Hnojice – 9 hlasů pro.
8) Kanalizace a ČOV – starosta informoval ZO, že stále probíhá procedura výběru. Uvedl, že na dnešním zasedání by
bylo vhodné projednat a následně schválit Budoucí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě. Dle informací starosty je nutné mít tuto smlouvu schválenou z toho důvodu, aby bylo možné připojit
čerpadla na ČOV k elektřině.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Budoucí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě číslo 13_SOBS01_4120904591 – 9 hlasů pro.
9) Došlá pošta a různé
- MV ČR - odbor dozoru zaslalo posouzení zákonnosti našich OZV, kde zjistilo, že OZV o poplatcích z užívání
veřejného prostranství v jednom bodě neodpovídá zákonu. Proto je připravována nová vyhláška, o které bude
jednáno v dalším bodě
- VHS Čerlinka Litovel zaslala pozvánku na valnou hromadu – starosta podal informace z valné hromady, které se
účastnil
- firma Arcadis poslala informaci o zahájení inženýrsko-geologického průzkumu pro rekonstrukci vedení Červenka
– Šternberk
- MěÚ Litovel zaslal rozhodnutí o úplné uzavírce části komunikace v obci Pňovice
- SFŽP zaslal akceptaci žádosti o podporu v rámci operačního programu „Snížení prašnosti v obci Hnojice“
- KÚ OK zaslal k podpisu Smlouvu o poskytnutí příspěvku z Olomouckého kraje pro JSDH Hnojice v r.2013
- EKOPLAN, s.r.o. Ostrava – Smlouva o zřízení VB, vedení napětí Červenka – Šternberk.
- EKO-KOM a.s. zaslal novou smlouvu o výpůjčce. Tato smlouva vychází ze změn zákona a jejím obsahem
zůstává nadále bezplatná výpůjčka nádob, které obec využívá pro tříděný sběr využitelných odpadů.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s., jejímž obsahem
je bezplatná výpůjčka nádob, které obec využívá pro tříděný sběr využitelných odpadů – 9 hlasů pro.
Různé –
Na pracovní poradě bylo ZO informováno o obecně závazných vyhláškách. V souvislosti s tímto starosta obce
požádal členy ZO, aby se zamysleli, jaké věci chtějí, aby na hodových slavnostech byly prodávány a jaké naopak ne,

aby toto bylo možné zapracovat do textu nově připravované OZV o poplatcích za využívání veřejného prostranství,
která by měla projít schvalovacím procesem na příštím zasedání ZO. Dále byla na pracovní poradě probírána OZV o
psech, kde je nutné projednat, zda zakomponovat do nové OZV pohyb psů v obci na vodítku, s náhubkem či jinak a
projednat časové rozpětí, po které bude zakázáno v neděli a o svátcích používat motorové stroje.
1) Projednání podkladů pro OZV o omezení hlučných činností. Bylo dohodnuto, že o nedělích a svátcích by se
neměla hlučná zařízení používat vůbec, v sobotu by bylo povoleno tyto stroje používat v době od 7 hodin ráno do 21
hodin večer a v pracovních dnech rovněž v době od 7 hodin ráno do 21 hodin. Starosta vznesl dotaz, zda s tímto takto
přítomní souhlasí a současně upozornil, že v současné chvíli jde pouze o schválení návrhu obsahu vyhlášky. Vyhláška
jako taková se bude schvalovat na příštím zasedání ZO, jakmile ji starosta obce projedná na odboru dozoru MV, aby
odpovídala zákonu.
2) Projednání podkladů pro OZV k volnému pobíhání psů. Starosta uvedl, že je nutné řešit dva problémy –
s náhubkem nebo bez a kde smí psi pobíhat volně. Starosta uvedl, že se v této věci radil s okolními starosty i
s kynology a bylo mu doporučeno schválit pohyb všech psů na vodítku s náhubkem a pro psy nebezpečných plemen
schválit pohyb s náhubkem i na místech pro volný pohyb psů. Pro volný pohyb psů byl do této chvíle dohodnut zatím
pozemek polní cesty za hřištěm, která začíná u mostku u bytovek a končí v Rybníce. Dále by volný pohyb psů pod
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa měl být i v extravilánu obce, tedy v nezastavěném území.
Dotázal se, zda má někdo ještě nějaký nápad na pozemek v intravilánu obce, kde by mohli mít psi povolený volný
pohyb. Po projednání bylo dohodnuto zakomponovat do OZV pohyb psů na vodítku bez náhubku a pes volně
pobíhající na místě pro volný pohyb psů musí mít náhubek. V extravilanu obce pes mít náhubek nemusí, musí však
být pod dozorem doprovázející jej osoby.
3) Projednání podkladů pro OZV o poplatku za užívání veřejného prostranství. Starosta obce vznesl dotaz, zda
přítomné členy ZO napadlo ještě někoho nějaké další zboží, které bychom chtěli, aby bylo na hodech prodáváno a
nebo naopak takové, které na hodech nechceme. Bylo dohodnuto, že obec nebude podporovat prodej uzených a
grilovaných specialit, alkoholických i nealkoholických nápojů včetně piva, cigaret a pyrotechniky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.
10) Diskuse
SJ – požádala opět vyzvat majitele pozemků k jejich údržbě. Starosta uvedl, že majitele vyzve a při
neuposlechnutí bude toto již řešeno přes MěÚ ve Šternberku – odbor ŽP.
Švancerová Lucie – dotaz na cestu ke kostelu. Starosta uvedl, že zatím tuto záležitost neprověřoval.
Ing. Fišer Miloš – dotaz, kdy bude přelepena tabule při vjezdu do obce. Bude jednáno se slečnou Kolářovou.
Ing. Fišer Miloš – kdy už bude uvedena do provozu zakoupená fotopast. Starosta uvedl, že fotopast je již
kompletní včetně karty a uvedena do provozu bude v nejbližších dnech.
Švancerová Lucie – připomněla nákup popelnice na kov k místnímu hřbitovu.
JA – dotaz, v jakém vlastnictví je RD čp.94 v Hnojicích - vlastnictví soukromé.
11) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.33 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.

