30. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 30.9.2013 – 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Ing. Jarmila Hubáčková, Zdeněk Jurásek, Libor Kašpárek, Antonín Kolář, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek,
Švancerová Lucie, Ing. Fišer Miloš
Omluveni: Václav Adam

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 29. zasedání ZO ze dne 5.8.2013
Kontrola usnesení z 29. zasedání ZO ze dne 5.8.2013
Schválení rozpočtové změny č.4/2013
Projednání výměny oken a dveří na č.p.91
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 30. 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 z důvodu nefunkčnosti zařízení nebude pořizován zvukový záznam.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, pan Václav Adam je z dnešního zasedání omluven. Prohlásil 30. zasedání
ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce slečnu Lucii Švancerovou a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – slečnu Lucii Švancerovou a pana Antonína Koláře – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 30. zasedání ZO. Program
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 30. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 30.9.2013 – 8
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 29. zasedání ZO ze dne 5.8.2013 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to panem Václavem Adamem a panem Antonínem Kolářem. Poté byl tento zápis v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích
uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Starosta konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány námitky, a to ani ústně, ani
písemnou formou. Dotázal se, zda má k tomuto zápisu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, takže se zápis pokládá za
schválený.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 29. zasedání ZO, konaného dne 5.8.2013 bez připomínek – 8 hlasů
pro.
3) Kontrola usnesení z 29. zasedání ZO dne 5.8.2013 – ZO na svém 29. zasedání neuložilo žádné úkoly. Byla schválena smlouva
s ČEZ Distribuce na opravu vedení Červenka – Šternberk s podmínkou, že pokud bude ve smlouvě upravena konkrétní doba
splatnosti. Ze strany ČEZu byla tato podmínka akceptována a smlouvy byly podepsány.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 29-2013 ze zasedání ZO dne 5.8.2013
– 8 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č. 4/2013 – která vychází z navýšení neočekávaných příjmů a výdajů v rozpočtu obce na rok 2013.
S podrobnostmi seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová. Po projednání byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2013 v rozpočtu obce na rok 2013 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
5) Projednání výměny oken a dveří na č.p.91 – ZO projednalo výměnu oken a dveří na obecním domě RD čp. 91 – k tomuto bodu
starosta obce uvedl, že v těchto čtyřech obecních bytech jsou okna i dveře ve špatném stavu, netěsní a nájemníci si dlouhodobě
stěžují. Vzhledem k tomu, že i v těchto čtyřech bytech se postupně chceme dostat na tržní nájemné, měli bychom se nad tímto
zamyslet a minimálně okna vyměnit. Jak již starosta obce zjistil, cena za 21 oken včetně vnitřních parapetů, žaluzií, demontáže a
likvidace starých oken, montáže a zednického zapravení nových oken bude maximálně do částky 123.000,- Kč. Po projednání byl
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje výměnu oken na čp. 91 za cenu maximálně 125.000,-Kč – 8 hlasů pro.
6) Kanalizace a ČOV – Starosta obce uvedl, že na dnešním zasedání je zapotřebí ke kanalizaci schválit hodnotící komisi pro
zakázku na výběr TDI a koordinátora BOZP. Informoval také, že by měla být vypsána výzva na dotace, která se má týkat těch
obcí, které jsou zcela připraveny jako my a nebyly vybrány v předchozím kole. Má být vypsána jen na několik dní a my jsme
připraveni podat žádost do této výzvy. Podle podmínek této výzvy potom budeme postupovat a také podle nich budeme muset
upravit zadávací dokumentaci. Za členy výběrové komise starosta navrhl pana Zdeňka Juráska, pana Ing. Fišera a pana Zdeňka
Vyhnánka. Na dotaz pana Ing, Fišera starosta uvedl, že výběrové řízení bude provádět firma Violette Olomouc a rozhodovat a
vybírat se bude mezi těmi, kteří budou splňovat veškeré náležitosti.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje členy hodnotící komise pana Zdeňka Juráska, Ing. Miloše Fišera a pana
Zdeňka Vyhnánka – 8 hlasů pro.
ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé
Došlá pošta bude předložena z důvodu opomenutí na dalším zasedání ZO.
Různé – starosta obce předložil ZO informace o několika záležitostech, především o důležité záležitosti, která přišla až na
poslední chvíli a také o nutnosti doplnění kontrolního výboru. Nejdříve bylo projednáno doplnění kontrolního výboru – pan
Václav Adam, předseda kontrolního výboru, navrhuje doplnění kontrolního výboru o nového člena pana Petra Smrčka. Starosta
vznesl dotaz, zda má k tomuto návrhu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž byl podán návrh na usnesení:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje nového člena kontrolního výboru pana Petra Smrčka – 8 hlasů pro.
A nyní starosta obce přistoupil ke slíbeným informacím:
na předminulém zasedání ZO starosta obce informoval o skutečnosti, že paní A.G. podala výpověď nájemní smlouvy. Jak již
bylo dohodnuto na minulém zasedání, tak protože u nás není žádný vhodný zájemce, oslovil starosta starosty okolních obcí a
v tuto chvíli máme dva potenciální zájemce. Uvedl, že o dalším vývoji bude ZO informovat a věří, že na příštím zasedání ZO
už by mohlo být ZO informováno o novém nájemci.
starosta obce předložil ZO informaci, že dne 3.9.2013 bylo v naší obci provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce
Hnojice za období od 1.1.2013 do 31.7.2013 se závěrem, že při tomto přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Poté
poděkoval účetní obce paní Blance Adamové za její výbornou práci pro obec.
Starosta informoval, že pravděpodobně v tomto týdnu bude provedena oprava komunikace v místní části obce „Rybník“.
Bude srovnán a zhutněn povrch komunikace tak, aby se tam co nejlépe jezdilo do té doby, než příští rok začneme dělat
kanalizaci. Větev v místní části obce „Rybník“ bude provedena jako první z větví právě z důvodu dokončení komunikace.
Jedná se o úpravu recyklátem.
Starosta informoval, že u kapličky v Kukově došlo v uplynulém měsíci k rozsáhlému poškození největší lípy, kdy vlivem
větru vznikla prasklina ve kmeni a hrozilo její rozlomení a pád poloviny stromu na kapličku a poloviny na RD. Proto byl na
bříze proveden odlehčovací a zdravotní řez a na sousední lípě řez zdravotní a postižená lípa byla zpevněna bezpečnostní
vazbou. Uvedl, že snad toto opatření bude stačit k záchraně lípy a nebude muset být pokácena celá z důvodu zajištění
bezpečnosti.
A nyní starosta obce přistoupil k avizované důležité záležitosti:
Uvedl, že minulý týden byl informován paní Markovou, že má být vypsána výzva na cyklostezky a zaslala mu současně
podmínky dotace. Probral již tyto podmínky s projektanty, zda by byli schopni udělat pro naši obec projektovou dokumentaci
včetně stavebního povolení tak, abychom zvládli podat žádost do této výzvy a v pátek mu sdělili, že se to stihnout dá. Proto
starosta obce navrhl, aby ZO schválilo podání žádosti o dotace na tuto cyklostezku. V tuto chvíli ještě není vše propočítáno,
ale v úvahu připadá několik variant, které starosta zaslal členům ZO v příloze k programu zasedání. Prioritní je stezka 01, ale
pokud bychom se vlezli do 10.000.000,-Kč, kolik je maximální cena, a splňovalo to všechny další předpoklady dotace, bylo
by dobré vybudovat i cyklostezku 02. 03 by bylo jejich propojení, jež by vedlo po stávajících místních komunikacích a
chodnících, které by se musely upravit taky jako cyklostezky. Pokud by se na ně nevztahovala dotace, tak bychom je upravili
na vlastní náklady "úspornou metodou". Dotázal se, zda s tímto všichni přítomní souhlasí. Pokud by tomu tak bylo, vypíše
výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Dále starosta obce navrhl termín pracovní porady, a to na
21.10.2013 v 19.00 hodin, kde bude provedeno hodnocení nabídek, aby mohl projektant začít pracovat a vítězný dodavatel
bude schválen na zasedání ZO 4.11.2013. Žádné připomínky k tomuto nebyly vzneseny, tudíž byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotace na výstavbu cyklostezky ze státního fondu
dopravní infrastruktury – 8 hlasů pro.
Starosta obce uvedl, že jak již informoval na minulém zasedání ZO, před několika měsíci jsme schválili podání žádosti o
dotace na traktůrek. Tato dotace nám byla schválena a starosta obce vypsal výběrové řízení tak, aby na dnešním zasedání
bylo možné schválit vítězného dodavatele. Bohužel do technické specifikace v tomto výběrovém řízení se vloudila chyba,
proto bylo toto výběrové řízení minulý týden zrušeno a do středy jej bude vypisovat znova. Aby se stihlo traktůrek zakoupit a
tak, aby vše bylo v souladu s pravidly SFŽP, tak bychom na příštím zasedání ZO měli schválit vítěze výběrového řízení. Pro
urychlení by bylo dobré nabídky otevřít na pracovní poradě dne 21.10.2013 a provést jejich vyhodnocení a následně pak
vítěze schválit na řádném zasedání ZO, které se bude konat dne 4.11.2013.
Starosta obce shrnul, na jakých dotacích v tuto chvíli naše obec pracuje a v jakém jsou stádiu:
1) dotace na traktůrek - je nejdál, byla schválena a je ve fázi výběrového řízení
2) Dotace na kanalizaci a ČOV - bude podána nová žádost, kterou v tuto chvíli připravujeme
3) Dotace na zateplení MŠ - dokončuje se projekt a podání žádosti
4) Dotace na cyklostezsku – na dnešním zasedání bylo schváleno podání žádosti, zadá se příprava projektu a souběžně žádost
o dotaci
5) Dotace na opravu místní sokolovny - minulý týden jsme spolu s jednatelkou TJ Sokola paní Jarmilou Svozilovou podali
žádost na MŠVT.
Starosta obce konstatoval, že je toho teď trochu moc najednou, každá dotace má jiné podmínky a každou pro nás připravuje
někdo jiný, v různém stádiu, ale jinak to nejde, musíme podávat žádosti tak, jak jsou vypsané, dotační orgány svůj postup
nekoordinují.
Starosta obce předložil ZO k projednání poslední bod dnešního zasedání a podotkl, že se jedná o záležitost, která ho již trápí
delší dobu. Jedná se o vytápění budovy OÚ, o němž již bylo hovořeno dříve, a to v souvislosti s velmi drahým a
nevyhovujícím provozem. Především na jaře a na podzim, kdy je proměnlivá teplota, je v kancelářích OÚ buď horko nebo
naopak zima. Byla i snaha ze strany starosty obce vytápění na OÚ řešit částečně formou dotace, jako je již v současné době
řešeno na budovu MŠ, ale tato možnost nám nebyla doporučena z důvodu nedosažitelnosti a naopak nám bylo doporučeno,
aby pro budovu OÚ bylo vybudováno plynové vytápění.

Na základě tohoto požádal starosta obce ZO, abychom v této věci již začali jednat. Podotkl, že je jisté, že tuto zimní sezonu
se to již nestihne, ale bylo by dobré alespoň nechat vypracovat projekt, vyřídit stavební povolení a v příštím roce by bylo
možné začít s realizací. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zpracování projektu na plynové vytápění budovy OÚ Hnojice – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě různé – 8 hlasů pro.
8)

Diskuse:
Ing. Fišer Miloš – vznesl dotaz, zda jsou zpracovány energetické štítky na budovách. Starosta obce uvedl, že toto není třeba,
jelikož budova OÚ neodpovídá plochou a na budově MŠ budou zpracovány v rámci energetického auditu.
Ing. Fišer Miloš – vznesl dotaz, zda starosta obce již úřaduje v hodinách, jak bylo projednáno na dřívějším ZO. Starosta obce
odpověděl, že ano.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, jaký bude postup s cedulemi na začátku obce. Starosta obce uvedl, že toto je již řešeno a je
uvažováno o magnetických k výměně s nápisem „Vítá Vás obec Hnojice“.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, zda jsou již posekány pozemky soukromých vlastníků v místní části obce Rybník. Bylo mu
sděleno, že ano.
Ing. Fišer Miloš – vznesl dotaz, zda již byla uvedena cesta ve směru k bytovkám od pana J.H. do původního stavu. Částečně
ano, ale v současné době stavba stále probíhá.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, zda již proběhla oprava místního rozhlasu. Oprava místního rozhlasu již byla provedena,
rozhlas hraje po celé obci, technicky se řeší šum rozhlasu na konci větve ve mlýně.
Ing. Fišer Miloš – vznesl dotaz, zda je již zlegalizováno osvětlení nad přechodem pro chodce před MŠ. Starosta obce oslovil
ČEZ a byl informován, že musí podat žádost a k této žádosti současně nechat připravit projekt.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, jak probíhá demolice RD čp. 85. Demolice probíhá dle plánu a provádějí ji osoby, s nimiž
k tomuto účelu byla sepsána smlouva.
Ing. Fišer Miloš – vznesl dotaz ohledně pozemků na výstavbu nových domů. Firma SUNNY FARM stále na výstavbě na
zakoupených pozemcích pracuje, v současné době je vystaveno stavební povolení na komunikaci a inženýrské sítě.
Vyhnánek Zdeněk – dotázal se, jak to bude v letošním roce s Mikulášem. Zda bude v sokolovně nebo v kostele. Sl.
Švancerová Lucie dá vědět do středy 2.10.2013 a současně potvrdí datum, ale předběžně pátek 6.12.2013 v kostele.
Kolář Antonín – upozornil, že stávající výusť z drenáže v Kukově je třeba opět vyčistit, a to i přesto, že byla čištěna v jarním
období.
Vyhnánek Zdeněk – dotázal se, jak ještě dlouho budou ležet hromádky kolem cesty na Liboš. Do konce tohoto týdne budou
odklizené.
S.J. – dotázala se, zda už bylo zjištěno, kdo vypouští žumpu v Babické ulici. Do dnešního dne nebyl nikdo zjištěn.
S.J. – dotázala se, proč obecní zaměstnanci neposečou u potoka ve směru k bytovkám i druhou stranu kolem potoka. Tento
potok je ve správě Povodí Moravy, kteří na sečení nemají prostředky, proto obec seče alespoň jeden břeh.
S.J. – dotázala se, zda je ještě možné vyvážet do Proutníka. Ano, ale pouze biologický rozložitelný odpad, což je tráva, větve,
listí apod.
S.J. – informovala všechny přítomné o babických novinách, které jsou dle jejího názoru dokonalé pro informovanost občanů.

9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 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.

