31. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 4.11.2013 – 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Ing. Jarmila Hubáčková, Zdeněk Jurásek, Libor Kašpárek, Antonín Kolář, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek,
Ing. Fišer Miloš, Václav Adam
Omluveni: Švancerová Lucie
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 30. zasedání ZO ze dne 30.9.2013
Kontrola usnesení z 30. zasedání ZO ze dne 30.9.2013
Schválení dodavatele TDI a koordinátora BOZP na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“
Schválení dodavatele čistící komunální techniky pro obec Hnojice
Schválení dodavatele oken na č.p.91
Výběr projektanta na cyklostezku Hnojice - Stádlo
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 31. 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, slečna Lucie Švancerová je z dnešního zasedání z pracovních důvodů
omluvena. Prohlásil 31. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu – 8 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 31. 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 31.zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 4.11.2013 – 8
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 30. zasedání ZO dne 30.9.2013 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Antonínem Kolářem a slečnou Lucií Švancerovou. 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 30. zasedání ZO, konaného dne 30.9.2013 bez připomínek – 8
hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 30. zasedání ZO dne 30.9.2013 – ZO na svém 30. zasedání neuložilo žádné úkoly.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 30-2013 ze zasedání ZO
dne 30.9.2013 – 8 hlasů pro.

4) Výběr poskytovatele TDS a koordinátora BOZP na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ – starosta obce podal ZO informace
k výběrovému řízení, kterých se zúčastnily 3 firmy, jejichž nabídky vyhodnotila schválená výběrová komise ve složení Ing. Miloš
Fišer, pan Zdeněk Jurásek a pan Zdeněk Vyhnánek. Celé toto výběrové řízení koordinovala firma Violette Olomouc. Umístění
firem dle výběrové komise je následující:
1. INVEST CZ a.s., Opavská 1409/1, Šternberk
885.000,-Kč
2. GHC Regio s.r.o., Sokolská 541/30, Olomouc
895.000,-Kč
3. SAFETY PRO s.r.o., Chválkovická 145/60, Olomouc
920.000,-Kč
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytovatele TDS a koordinátora BOZP na akci „Hnojice – kanalizace a
ČOV“ firmu INVEST CZ a.s., Opavská 1409/1, Šternberk za cenu 885.000,-Kč bez DPH – 8 hlasů pro.

5) Schválení dodavatele čistící komunální techniky pro obec Hnojice – starosta obce uvedl, že výběrová komise provedla výběr
na pracovní poradě. Ve zkratce shrnul průběh tohoto výběru: Bylo osloveno osm firem, platné nabídky přišly od dvou oslovených
firem a jedna došlá nabídka nesplňovala podmínky – chyběl seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění (§ 56 odst. 1 písm. a) zákona) a proto byla vyřazena (shodou
okolností dodavatel nabízel nejvyšší cenu, tak by stejně vybrán nebyl). Umístění firem na dodavatele čistící techniky pro obec
Hnojice je následující:
1. Pavel Šálek – Agroservis, Na Vyhlídce 8, Prostějov
963.160,-Kč vč.DPH
2. František Foretnik, Šardice 303
967.393,-Kč vč.DPH
3. AGROAD s.r.o., Blanenská 1338, Kuřim
979.979,-Kč vč.DPH (vyřazen pro neúplnost nabídky)
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele čistící komunální techniky pro obec Hnojice firmu Pavel Šálek
Agroservis, Na Vyhlídce 8, Prostějov za cenu 963.160,-Kč vč. DPH – 8 hlasů pro.

6) Schválení dodavatele oken na čp. 91 – starosta obce podal informaci, že výběr dodavatele byl rovněž proveden na pracovní
poradě ZO a ve stručnosti shrnul průběh tohoto výběru: byly osloveny čtyři firmy, které v naší obci už prováděly výměnu oken a
občané s jejich prací byli spokojeni a to proto, abychom měli jistotu kvality oken i prací. Předmětem dodávky je 21 ks oken
včetně vnitřních parapetů, demontáže, likvidace a montáže oken a zednického zapravení a také 17 ks žaluzií. Umístění firem pro
schválení dodavatele oken na čp.91 je následující:
1. Studio oken
Olomouc
115.207,-Kč vč. DPH
2. VPO Protivanov
Olomouc
115.757,-Kč vč. DPH
3. Aktos
Petrov
121.848,-Kč vč. DPH
(116.902,-Kč – 5-ti komorové)
4. Svět oken
Olomouc
94.964,-Kč vč. DPH
(cca.121.964,-Kč vč.zedn.prací)
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele oken na čp.91 firmu Studio oken s.r.o., Rolsberská 24, Olomouc za
cenu maximálně 115.207,- Kč vč. DPH – 8 hlasů pro.

7) Výběr projektanta na cyklostezku Hnojice – Stádlo – starosta obce uvedl, že jak bylo dohodnuto na pracovní poradě ZO,
necháme zhotovit projektovou dokumentaci na cyklostezku Hnojice - Stádlo, a to i přesto, že díky všem zákonným lhůtám
nemáme šanci stihnout dotaci v lednu příštího roku. Jak starosta ale dále uvedl, je však velká pravděpodobnost, že bude vypsána
dotace ve II. čtvrtletí příštího roku, tak abychom měli alespoň připravený projekt. Proto byly osloveny tři firmy k podání nabídky
na zhotovení projektové dokumentace na cyklostezku Hnojice - Stádlo a jak sdělil starosta obce, k dnešnímu dni byly doručeny
tyto nabídky:
1. VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc
189.900,-Kč,
229.779,-Kč vč.DPH
2. AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc
196.990,-Kč,
238.358,-Kč vč.DPH
3. DS GEO projekt, Na Šibeníku 42, Olomouc
199.650,-Kč,
241.576,-Kč vč.DPH
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro akci
„Cyklostezka Hnojice – Stádlo“ firmu VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc za cenu 189.900,-Kč bez DPH – 8 hlasů
pro.

8) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na minulém zasedání, očekávalo se vypsání další výzvy na
kanalizaci, určené pro připravené obce, které však z různých důvodů nebyly uspokojeny z předchozí výzvy. Dne 11.10.2013 byla
tato výzva opravdu vypsána a my jsme ještě týž den podali žádost o dotaci. V současné chvíli se čeká na její akceptaci.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.

9) Došlá pošta a různé
SFŽP zaslal registrační dopis a přidělení identifikačního čísla akce „Snížení prašnosti v obci Hnojice“.
Firma SEKNE s.r.o. zaslala žádost o vyjádření k prodloužení uzavírky obce Pňovice.
MV ČR – odbor dozoru a kontroly zaslal posouzení zákonnosti OZV č.3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Energon Dobříš zaslal žádost o vyjádření ke stavbě vedení Červenka – Šternberk a nové smlouvy k podepsání (byly
podepsány, jak již starosta obce informoval na minulém zasedání ZO).
Hospic na sv. Kopečku zaslal žádost o finanční podporu na provoz.
RWE zaslala návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě.
ČEZ zaslal upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů – zveřejněno na úřední desce OÚ.
Paní JB zaslala žádost o přidělení obecního bytu na čp. 91.
Pan MH podal žádost o přidělení obecního bytu na čp. 91.
SFŽP zaslal zamítnutí žádosti o podporu z OPŽP na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ z předchozí výzvy.
VHS Čerlinka Litovel zaslala informaci o nájemném z provozování vodovodu za období I. – III. čtvrtletí 2013.
Různé – ZD Hnojice předložilo návrh nájemních smluv na pozemky, které jsme od nich koupili výměnou za pozemky pod
družstvem. Pokud s tímto bude ZO souhlasit, starosta obce připraví a zveřejní záměr pronajmout pozemky ZD Hnojice tak, aby
toto mohlo být na příštím zasedání schváleno. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje záměr pronajmout pozemky parc.č. 598/11, 728, 743, 306/1, 552, 564, 614 a 622,
vše k.ú. Hnojice ZD Hnojice – 8 hlasů pro.
Další informace:
starosta obce informoval ZO, že jak bylo dohodnuto na pracovní poradě, rozhodl o přidělení bytu na čp.91 paní JB. Byt jí byl
přidělen k datu od 1.11.2013.
starosta obce podal informaci o provedené opravě komunikace v místní části obce „Rybník“. Byl srovnán a zhutněn povrch
komunikace tak, aby se tam co nejlépe jezdilo do té doby, než jak doufáme, příští rok začneme s výstavbou kanalizace. Za
provedení opravy poděkoval členovi zastupitelstva panu Václavu Adamovi, který vše kolem této opravy zařídil.
starosta obce dále informoval, že Odbor dopravy MěÚ Šternberk stanovil trvalou úpravu provozu na odbočce do slepičárny,
kde ve směru od obce bude umístěna dopravní značka zákaz odbočení vpravo pro vozidla nad 3,5 tuny. Konstatoval, že snad
toto opatření bude stačit k zajištění bezpečnosti, aby už kamiony nevjížděly na chodník a neničily jak chodník, tak přilehlý
majetek rodiny S. čp. 150. V souvislosti s tímto bodem upozornil Ing. Miloš Fišer na nutnou výměnu dopravních značek
v obci, konkrétně u autobusové zastávky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.

10)

Diskuse
GM – vznesl dotaz, zda je již znám termín, do kdy bychom mohli vědět, zda dotaci na kanalizaci opravdu dostaneme.
Starosta obce uvedl, že v současné době bude nutné průběžně doplňovat požadované přílohy a až poté by nám měla být
zaslána informace o akceptaci podané žádosti. Poté bude následovat schvalovací kolečko, ale je předpoklad, že by tentokrát
mělo být schvalovací řízení rychlé proto, aby se vše stihlo a peníze se nemusely vracet EU.
Ing. Fišer Miloš – připravit se na výběr zhotovitele na akci „ Hnojice – Kanalizace a ČOV“. Už je toto řešeno s firmou
Violette Olomouc, která na tuto činnost před časem vyhrála výběrové řízení, abychom byli připraveni.

SJ – dotázala se, v jakém stavu jsou posilovací stroje v posilovně. Starosta obce uvedl, že provoz posilovny bude ošetřen po
výběru provozovatele posilovny ve zpracovaném provozním řádu.
Vyhnánek Zdeněk – upozornil na nutnou opravu světel VO. Uvedl, že tento den ráno světla svítila už ve 04.00 hodiny
odpoledne a zřejmě bude nutná výměna fotobuňky.
SJ – vznesla dotaz, zda mohou být v místní části obce „Rybník“ umístěny dopravní značky s nápisem „Obytná zóna“.
Starosta obce uvedl, že při umístění této značky je potíž v tom, že stojící auta nemohou parkovat mimo vyhrazená parkoviště.
Výhoda je, že je omezená rychlost, ale zase není kdo by ji měřil.
SJ – upozornil na aktualizace cedulí na okraji obce. Starosta obce uvedl, že toto je již řešeno a to i na základě návrhu paní
Švancerové a dle jeho názoru to bude dobře vypadat a pro všechny to bude příjemné překvapení.
11) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.47 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.

