28. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 24.6.2013 – 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Antonín Kolář / dostavil se v 19.05 hodin /, Lucie
Švancerová, Ing. Jarmila Hubáčková, Adam Václav, Zdeněk Jurásek
Omluveni: Ing. Miloš Fišer
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 27. zasedání ZO ze dne 27.5.2013
Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO ze dne 27.5.2013
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
Schválení OZV č. 1/2013 o regulaci hlučných činností
Schválení OZV č. 2/2013 o pohybu psů na veřejném prostranství
Schválení smluv o zřízení věcného břemene s RWE
Schválení smlouvy pravidelné kontrole obecního rozhlasu
Projednání dohody s ČEZ distribuce o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání
nemovitostí
10. Kanalizace a ČOV
11. Došlá pošta a různé
12. Diskuse
13. Závěr

1) Starosta obce zahájil 28. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2010-2014 v 19.00 hodin. Přivítal
členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Poté všechny přítomné upozornil, že z dnešního zasedání bude pořizován zvukový záznam.
Konstatoval, že je zatím přítomno 7 členů zastupitelstva obce, pan Antonín Kolář přijde později a pan Ing. Miloš
Fišer je z dnešního zasedání omluven. Prohlásil je 28. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Zdeňka
Vyhnánka – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 28. zasedání
ZO a který byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Navrhl přidat jako bod 4. Schválení
rozpočtové změny č. 2/2013 z toho důvodu, že se v týdnu v účetnictví objevila nutnost zaúčtovat přijaté dotace a
ostatní body budou projednávány v navrženém pořadí. Dotázal se, zda má někdo k předloženému programu
připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 28.zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
24.6.2013 včetně změny navržené starostou – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 26. zasedání ZO dne 27.5.2013 – starosta obce informoval všechny přítomné, že zápis byl řádně
ověřen schválenými ověřovateli, a to panem Antonínem Kolářem a panem Josefem Papicou. 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 27. zasedání ZO, konaného dne 27.5.2013 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO dne 27.5.2013 – ZO na svém 27. zasedání neuložilo žádné úkoly. Byly
schváleny 4 smlouvy a jak starosta uvedl, všechny jsou podepsány. Dále bylo schváleno připojení k MAS
Šternbersko, jejíž ustavující valná hromada se bude konat zítra večer v 17.00 hodin. Za TJ Sokol bude přítomen i pan
Zdeněk Vyhnánek.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 27-2013 ze zasedání ZO
dne 27.5.2013 – 7 hlasů pro.

4) Schválení rozpočtové změny č.2/2013 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2013 – finančním výborem při ZO byl
předložen návrh na schválení rozpočtové změny č. 2 v rozpočtu obce na rok 2013, který vychází z navýšení
neočekávaných příjmů a výdajů. Účetní obce paní Blanka Adamová vysvětlila, že se jedná zejména o navýšení příjmů
a výdajů z důvodu přijatých dotací, a to od Olomouckého kraje na JSDH a od ÚP na vytvoření VPP míst. Po
projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2013 v rozpočtu obce na rok
2013 – 9 hlasů pro.

5) Schválení závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2012 – / v 19.05 hod. se dostavil pan Antonín Kolář / starosta
obce uvedl, že závěrečný účet obce Hnojice byl vypracován paní Blankou Adamovou dle zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 31.5.2013 a sejmut byl dne
17.6.2013. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2012 je i výsledek přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012, v němž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Po projednání se starosta obce dotázal, zda má
někdo k předloženému závěrečnému účtu obce Hnojice za rok 2012 připomínky. Nebylo tomu tak, byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012, obsahující údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o
zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření
s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2012 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok
2012 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO
souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad – 8 hlasů pro.
6) Schválení OZV č.1/2013 o regulaci hlučných činností – v průběhu projednávání bylo navrženo, aby k této OZV č.
1/2013byla doložena grafická příloha, spočívající ve snadno pochopitelné tabulce pro občany pro snazší pochopení
doby zákazu hlučných činností.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností – 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
7) Schválení OZV č.2/2013 o pohybu psů na veřejném prostranství –
Starosta obce po konzultaci s příslušným oddělení MV informoval ZO, že psi nesmí na volno bez vodítka běhat po
žádné komunikaci. Bylo mu navrženo, aby bylo volné pobíhání psů zakázáno v zastavěné části obce a k OZV byl
dopracován plánek zastavěné části obce a tudíž i toho, na jakém území obce je zakázáno volné pobíhání psů.
Zastupitelé upozornili, že je nutné dát na vědomí místním myslivcům tuto OZV včetně plánku.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství – 8 hlasů pro.
8) Schválení smluv o zřízení věcného břemene s firmou RWE Distribuční služby – starosta obce uvedl, že první
předložená smlouva se týká zřízení VB ve prospěch RWE na pozemku parc.č. 776/5, k.ú. Hnojice na plynovou
přípojku k RD v Hnojicích čp. 32 k panu JS v délce 2,4m.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice jako
povinnou a RWE Distribuční služby jako oprávněnou stranou pro pozemek p.č. 776/5, k.ú. Hnojice – 8
hlasů pro.
Druhá smlouva se týká zřízení VB ve prospěch RWE na plynovou přípojku na pozemku parc.č.248/49, k.ú. Hnojice,
což je cesta u nových domků v místní části obce Rybník u pana VT v délce 1,2m.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice jako
povinnou a RWE Distribuční služby jako oprávněnou stranou pro pozemek p.č. 248/49, k.ú. Hnojice – 8
hlasů pro.
9) Schválení smlouvy o pravidelné kontrole obecního rozhlasu – starosta uvedl, že jak je všem známo, v poslední
době jsme měli problémy s obecním rozhlasem. Po výměně ústředny nyní došlo i k výměně zesilovače a po
důkladném proměření celé soustavy obecního rozhlasu se podařilo najít i úmyslně způsobenou závadu, která
snižovala výkon obecního rozhlasu po celé obci. Poté, co firma TEROSAT uvedla celý náš rozhlas opět do
bezvadného stavu nám majitel firmy navrhl podepsání smlouvy o pravidelné kontrole, při níž by se pravidelně jednou
ročně kontroloval a přeměřoval celý rozhlas, a to za 5 680,- Kč bez DPH – cena je včetně cestovních náhrad. Po
projednání starosta obce navrhl:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje smlouvu o pravidelné kontrole rozhlasového zařízení s firmou
TEROSAT – 8 hlasů pro.
10) Projednání dohody s ČEZ distribuce o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání
nemovitostí – starosta obce uvedl, že všem zaslal návrh smlouvy, kterou navrhuje společnost ČEZ Distribuce
náhradu za omezení v obvyklém užívání nemovitostí při opravě vedení Červenka – Šternberk. Navrhují nám náhradu
ve výši 46.700,-Kč. O tomto vedení se jednalo již před necelými 3 lety, tehdy firmu ČEZ Distribuce zastupovala jiná
firma a tehdy jsme dostali nabídku 6.500,-Kč za jednorázovou náhradu a 21.468,-Kč za zřízení věcných břemen.
Tehdy obec požadovala částku 10x vyšší, což je prý běžná cena, kterou ČEZ za podobné akce platí, a toto schválilo
ZO svým usnesením. Poté proběhla různá jednání, částky se různě měnily, firma, jež ČEZ zastupovala, nám
vyhrožovala, aby nás donutila podepsat, ale nedohodli jsme se nakonec a nic podepsáno nebylo. Při těchto jednáních
se zástupce firmy mimoděk zmínil, že v Těšíně platili za 1 m2 v průmyslové zóně 104,- Kč. Když se to spočítá, tak to
bylo 16x více, než kolik nám původně nabízeli. Nyní nám navrhují za našich 3330,4 m2 46.700,-Kč, což je 7,2 x více
než původní nabídka. Jak starosta uvedl, v tuto chvíli se s námi nebaví ani o VB. Ta jsou prý již ze zákona. Starosta

požádal o názor ZO, co si o tomto myslí – zda máme nyní trvat na svém usnesení, nebo jej zrušit a přistoupit na tuto
navrhovanou sumu (usnesení ZO č. 8/2010, bod 4.1. je stále platné, měli bychom dostat 65.000,-Kč). Po projednání
bylo dohodnuto vzít návrh této smlouvy na vědomí a nadále postupovat v součinnosti se ZD.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí návrh dohody s ČEZ distribuce o udělení souhlasu a
jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí – 8 hlasů pro.
11) Kanalizace a ČOV – starosta uvedl, že v tuto chvíli nemá k dispozici žádné nové informace k tomuto bodu a jen
doufá, že to, co bylo dohodnuto, teď nepadne kvůli současné politické situaci a povodním. Paní ing., která se nám o
tuto dotaci stará, je ve stálém kontaktu ze SFŽP, ale zatím pro nás nemá žádné nové zprávy.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
12) Došlá pošta a různé
EKOPLAN zaslal dohodu s RWE a smlouvy na zřízení VB – projednáno a schváleno v bodě 7 tohoto zápisu
MV ČR zaslalo vyhodnocení nápravných opatření přijatých ZO k výsledkům provedené kontroly
UNIQUA pojišťovna zaslala pojistku na vozík, který byl zakoupen za přispění dotace OK pro JSDH
VHS Čerlinka zaslala zápis ze zasedání 52. valné hromady VHS
paní AG podala výpověď nájemní smlouvy na byt č. 1 na čp. 91 – starosta zajistí vypsání nabídky na tento byt,
aby bylo možné ho co nejdříve po uvolnění pronajmout
Různé:

• starosta konstatoval, že na 26. zasedání ZO bylo dohodnuto, že si necháme zpracovat analýzu, zda máme šanci
získat dotace na nové vytápění a zateplení školky. Paní energetická auditorka spolu s paní ing., která nám pomáhá
při zpracování žádosti to spočítaly a zjistily, že máme velkou pravděpodobnost na tyto dotace dosáhnout. Dotace
by měly být ve výši cca.80%, celková cena realizace by měla být okolo 2 milionů korun, přičemž za elektřinu by
se mělo ušetřit okolo 75.000,-Kč ročně. Za pět let by se nám tak měla vložená investice vrátit. Starosta požádal
ZO o projednání a následné schválení podání žádosti na dotace na tuto akci a podepsání smlouvy na vypracování
projektu zateplení a topení s firmou, jež nám podala nejlevnější nabídku, tedy s firmou Stern-projekt s.r.o.

K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky, byl tudíž podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje smlouvu na provedení projektové dokumentace na akci
„Energetické úspory v MŠ Hnojice“ – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotace z OPŽP na akci „Energetické
úspory v MŠ Hnojice“ – 8 hlasů pro.
•

Paní ředitelka místní Mateřské školy, jíž jsme zřizovatelem předložila ke schválení ZO žádost o povolení výjimky
z počtu dětí v MŠ na školní rok 2013/2014 z 24 dětí na 26 dětí. Po projednání ZO k tomuto nemá žádné
připomínky a byl podán návrh:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Hnojice na školní rok
2013/2014 z 24 dětí na 26 dětí – 8 hlasů pro.

•

Starosta obce informoval ZO, že drůbežárna MACH zahájila zkušební provoz na drůbežárně a už byla podána
ústní stížnost na hlučnost ventilátorů. Po jednání s panem Machem je přislíbena náprava, aby byla hlučnost
snížena, přestože to údajně odpovídá normě.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů
pro.

13) Diskuse
SJ – dotaz, zda již byl obeslán vlastník pozemku ohledně sečení jejich pozemků. Starosta uvedl, že ano a pokud
takto nebude učiněno, bude tato záležitost řešena s MěÚ Šternberk - odborem ŽP.
Kolář Antonín – informoval, že jeho dcera již navrhla plakát, který ale dle jeho názoru příliš nesouvisí
s hnojickými hody. Starosta uvedl, že sl.Kolářová od něj dostala volnou ruku pro návrhy grafické úpravy všech
materiálů spojených s hodovými oslavami a že její návrhy se vždy všem líbily, proto by byl pro, aby se jí do
návrhů ani nadále nemluvilo a dalo se na její úsudek. Pan Kolář uvedl, že to s dcerou ještě domluví.
Švancerová Lucie – dotaz, zda se již pracuje na programu letošních hodů. Uvedla, že by chtěla udělat kulturní
program na náměstí. Také navrhla, aby Hagnózek vystupoval v parku nebo u kostela, k čemuž se většina členů
ZO nepřiklání. Starosta uvedl, že nepovolí na náměstí program v době, kdy bude program na hřišti, ale v době,
kdy na hřišti nebude program nebude nikomu bránit uskutečnit další kulturní program, který jen obohatí hodové
oslavy.
Kolář Antonín – upozornil na přejetý chodník v zatáčce ve mlýně. Bude opraveno.

Kolář Antonín – dotaz, zda již byly učiněny kroky ke schválení osvětlení přechodu pro chodce před místní MŠ.
Starosta odpověděl, že byl ubezpečen odbornou firmou, která osvětlení obcí realizuje, že toto je povoleno nějak
obecně firmou ČEZ. Přesto si k tomu ještě vyžádá stanovisko od oblastního ředitelství ČEZu.
Adam Václav – dotaz, zda už bylo zahájeno měření přípojek k věcným břemenům na RWE. Starosta uvedl, že se
na tom již pracuje.
SJ – upozornila na odpadlý uzávěr v obci u čp.25, zřejmě od vody.
14) 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.

