32. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 9.12.2013 – 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, Václav Adam
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 31. zasedání ZO ze dne 4.11.2013
Kontrola usnesení z 31. zasedání ZO ze dne 4.11.2013
Schválení rozpočtové změny č.5/2013
Schválení dodatku č.6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby s firmou ARRIVA MORAVA, a.s.
Schválení nájemní smlouvy se ZD Hnojice
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 32. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2010-2014 v 19.00 hodin. Přivítal členy
zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce a prohlásil 32. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka – 9
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 32. 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 32. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 9.12.2013 – 9
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 31. zasedání ZO ze dne 4.11.2013 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
a to paní Ing. Jarmilou Hubáčkovou a panem Josefem Papicou. 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. Ing. Fišer požádal starostu obce, aby byl
vypracovaný zápis vkládán na stránky obce v dřívějším termínu. Starosta toto přislíbil. Starosta obce prohlásil zápis z 31.
zasedání ZO za schválený.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 31. zasedání ZO, konaného dne 4.11.2013 bez připomínek – 9
hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 31. zasedání ZO dne 4.11.2013 – ZO na svém 31. zasedání neuložilo žádné úkoly. Schválilo čtyři
poskytovatele zakázek pro obec, se všemi byly sepsány smlouvy, přičemž smlouvy u zakázek na 500.000,- Kč byly zveřejněny
zákonem daným způsobem na profilu zadavatele. Starosta obce uvedl, že okna na čp. 91 se již montují a do středy by měla být
tato akce ukončena a rovněž traktůrek by měl být v nejbližších dnech dodán. Dále starosta obce uvedl, že na projektu cyklostezky
se již pracuje, ale vyskytly se drobné problémy, které budou předmětem jednání v bodě různé dnešního zasedání.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 31-2013 ze zasedání ZO
dne 4.11.2013 – 9 hlasů pro.

4) Schválení rozpočtové změny č. 5/2013 – starosta obce uvedl, že tato rozpočtová změna vychází z navýšení rozpočtu obce na
rok 2013 o neočekávané příjmů a výdaje. S podrobnostmi seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová. Po projednání byl
předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2013 v rozpočtu obce na rok 2013
v předložené podobě – 9 hlasů pro.
V souvislosti s tímto bodem programu starosta obce požádal, aby ho přítomní zastupitelé pověřili schválením rozpočtové změny
č. 6/2013, stejně jako v minulých letech, ve které budou promítnuty skutečné příjmy a výdaje tohoto roku, tedy k datu
31.12.2013, aby nebylo nutné svolávat zasedání ZO ke konci roku 2013. S touto rozpočtovou změnou bude ZO seznámeno na
následujícím zasedání ZO, konaném na počátku roku 2014. K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky, tudíž starosta obce
předložil:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice pověřuje starostu obce schválením rozpočtové změny č. 6/2013 v rozpočtu
obce na rok 2013 – 9 hlasů pro.
Další související věcí s tímto bodem je schválení rozpočtového provizoria na rok 2014. Sdělil přítomným členům ZO, že jeho
snahou bude, aby rozpočet obce na rok 2014 byl předložen ZO ke schválením na začátku příštího roku, pravděpodobně to bude
na únorovém zasedání a stejně jako v předchozích letech navrhl do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2014, tato pravidla
rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou výdaje řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2013“.
Po projednání byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014: „Po dobu rozpočtového
provizoria se budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2013“ – 9 hlasů pro.

5) Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou ARRIVA MORAVA a.s. – starosta obce předložil ZO
ke schválení došlý Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou ARRIVA MORAVA., a.s. a vysvětlil, že
ARRIVA MORAVA, a.s. je nový název společnosti Veolia Transport Morava a.s., která naší obci předkládala tyto dodatky ke
schválení každým rokem. Informoval ZO, že částka se navyšuje dle vyčíslení ztrát jednotlivých linek od loňského roku o částku
2.100,- Kč na 105.800,-Kč / 1 rok.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou ARRIVA
MORAVA, a.s. – 9 hlasů pro.
6)

Schválení nájemní smlouvy se ZD Hnojice – starosta obce uvedl, že na minulém zasedání byl schválen záměr pronajmout
pozemky parc.č. 598/11, 728, 743, 306/1, 552, 564, 614 a 622 ZD Hnojice a nyní je třeba schválit pronájem těchto pozemků.
Jedná se o pozemky, které ZD Hnojice obhospodařuje a které obec získala výměnou za pozemky pod areálem družstva. Smlouva
se sjednává s výpovědní lhůtou 1 rok a výše nájemného činí 2.500,-Kč/ha ročně, celkem 17.313,-Kč / 1 rok.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje pronájem pozemků parc.č. 598/11, 728, 743, 306/1, 552, 564, 614 a 622, vše
k.ú.Hnojice, ZD Hnojice za 2.500,-Kč/ha/rok s výpovědní lhůtou 1 rok – 9 hlasů pro.

7) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak informoval ZO na minulém zasedání, byla vypsána nová výzva na kanalizace a
ČOV a naše obec opět podala žádost o dotaci. Nyní se žádost administruje dále a čeká se na její akceptaci.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV – 9 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé
- TJ Sokol Hnojice doručila vyúčtování neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013
- Občanské sdružení spotřebitelů test zaslalo nabídku vzorového tržního řádu
- KÚ OK zaslal pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci či opravu požární techniky a vybavení JPO
- Katastrální úřad pro Olomoucký kraj zaslal oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu a digitalizaci katastru Hnojice
- ARRIVA MORAVA, a.s. zaslala dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby na rok 2014 – projednán a následně
schválen v bodě 5 dnešního zasedání
- VHS Čerlinka zaslala pozvánku na valnou hromadu VHS a mimořádnou valnou hromadu VHS, které se obě uskuteční ve
středu 11.12.2013, a to první ve Strukově, druhá v Olomouci
- paní SD podala žádost o přidělení obecního bytu
- OS Základna Hnoyland Hnojice předložilo žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvek z rozpočtu obce na rok 2014 – bude
řešeno v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2014
Různé – starosta obce informoval ZO, že firma VISSO začala s přípravou projektu na cyklostezku. Byly zjištěny tři problémy
v části cyklostezky, která má vést naší obcí za humny od drůbežárny do Malé Liboše - pozemek parc.č. 586/7 o výměře 54 m2 je
ve vlastnictví soukromé osoby a parc.č.754 je v nejužším místě široká jen 182cm, což neodpovídá cyklostezce. Možná řešení jsou
dvě – vybudovat pouze chodník nebo zakoupit pruh sousední parcely o šířce 1m. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje koupi pozemku parc.č. 586/7, k.ú.Hnojice o výměře 54 m2 za 2.700,-Kč a
pověřuje starostu obce k jednání s majitelem pozemku sousedícího s pozemkem parc.č. 754, k.ú.Hnojice a v případě
dohody koupi 85 m2 tohoto pozemku za částku 4.250,-Kč – 9 hlasů pro.
Třetím problémem je propojení této cyklostezky s komunikací v Malé Liboši. Existující účelová komunikace vede přes parcelu
soukromých vlastníků. Je třeba buď parcelu odkoupit, nebo dohodnout věcné břemeno práva jízdy. Starosta obce uvedl, že
předpokládá, že toto by se mělo dát dohodnout, pokud navrhneme recipročně stejné věcné břemeno pro průjezd téhož majitele
přes naše pozemky na stejné účelové komunikaci.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce k jednání s majitelem pozemku parc.č. 24, k.ú.Hnojice koupi
tohoto pozemku za částku 50,-Kč/m2 či sjednání věcného břemene práva jízdy – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.
9) Diskuse
Adam Václav – vznesl dotaz, zda bude ještě do vánočních svátků vydán Hnojický expres. Starosta obce uvedl, že expres by
měl být do Vánoc hotov a uzávěrka příspěvků je do pátku 13.12.2013
Kolář Antonín – dotaz, jak to vypadá s osvětlení přechodu před místní MŠ – starosta uvedl, že zjistil, že je nutné vypracování
projektu a zatím ještě nezadal ani jeho zprácování
Kolář Antonín – dotaz, zda by nebylo vhodné zkrátit ostrůvek u kapličky v Kukově. Uvedl, že častým točením kamionů
kolem ostrůvku je tento ostrůvek neustále rozježděn a kamiony se nebezpečně přibližují vzrostlým lípám.
SP – upozornil a katastrofální stav RD čp. 94 po paní Knapkové. Uvedl, že na tomto místě viděl děti, jak lezou dovnitř a
polorozpadlý dům je nebezpečný jak pro ně, tak i pro občany chodící kolem něho. Starosta přislíbil, že současného majitele
vyzve k zabezpečení tohoto objektu a současně ho vyzve k pokácení bříz v dolní části Kukova, které rovněž ohrožují zdraví
kolemjdoujích občanů.
Adam Václav – dotaz, jak to v současné době vypadá s majitelem pozemku parc.č. 248/107, k.ú. Hnojice v místní části
Rybník. Starosta uvedl, že co se týká vrácení pozemku do majetku obce, tak v této věci žádná změna nenastala, doporučený
dopis se mu nepodařilo doručit, ale v letních měsících tento pozemek posekl.
Vyhnánek Zdeněk – dotaz, zda budou na oknech v obecních bytech na čp. 91 umístěny žaluzie. Starosta uvedl, že ano,
žaluzie budou umístěny na všech oknech, kde byly do současné doby. Navíc žádné žaluzie umístěny nebudou.
Švancerová Lucie – poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě, konání i na úklidu, související s Mikulášskou besídkou,
konanou dne 5.12.2013. Současně poděkoval i starosta obce všem, kteří se této besídky zúčastnili.

10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.35 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.

