33. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 27.1.2014 – 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Ing. Jarmila Hubáčková, Zdeněk Jurásek, Libor Kašpárek, Antonín Kolář, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek,
Václav Adam
Omluveni: Švancerová Lucie, Ing. Miloš Fišer
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 32. zasedání ZO ze dne 9.12.2013
Kontrola usnesení z 32. zasedání ZO ze dne 9.12.2013
Schválení dodatku č.6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 33. 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 7 členů zastupitelstva obce, omluvena je slečna Lucie Švancerová a pan Ing. Miloš Fišer a prohlásil
33. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Antonína Koláře – 7 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 33. 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 33. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 27. 1.2014 – 7
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 32. zasedání ZO dne 9.12.2013 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Ing. Milošem Fišerem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. Poté byl v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích 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 k tomuto zápisu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž se tento zápis pokládá za
schválený a byl navržen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 32. zasedání ZO, konaného dne 9.12.2013 bez připomínek – 7
hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 32. zasedání ZO dne 9.12.2013 – ZO na svém 32. zasedání pověřilo v bodech:
3.1. starostu obce schválením rozpočtové změny č. 6/2013 v rozpočtu obce na rok 2013 – tato rozpočtová změna byla schválena,
ale díky kolapsu účetního PC bude předložena ZO po obnově dat, pravděpodobně na příštím zasedání ZO
2.1. starostu obce k jednání s majitelem pozemku sousedícího s pozemkem parc.č. 754, k.ú.Hnojice a v případě dohody koupi
max 120 m2 tohoto pozemku za cenu 50,- Kč / 1 m2 – starosta obce informoval ZO, že s majitelem tohoto pozemku jednal a bylo
dohodnuto, že pozemek nutný pro cyklostezku o ploše max.120 m2 obci odprodá.
2.2. starostu obce k jednání s majitelem pozemku parc.č. 24, k.ú.Hnojice o koupi tohoto pozemku za částku 50,-Kč/m2 či
sjednání věcného břemene práva jízdy – starosta podal informaci, že zatím nedošlo k dohodě, majitel se vyjádřil v tom smyslu, že
nechce v žádném případě této akci bránit, jako cyklista vznik cyklostezek podporuje, ale má obavy něco podepsat, dokud se
neporadí s právníkem. Bylo dohodnuto, že projektanti prověří, zda by se cyklostezka dala vybudovat bez jeho podpisu a majitel
pozemku parc. č. 24, k.ú. Hnojice u právníka prověří, co by znamenal jeho podpis pro jeho zodpovědnost nad provozem.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 32-2013 ze zasedání ZO
dne 9.12.2013 – 7 hlasů pro.
4) Schválení dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o. – jak starosta obce uvedl,
všem členům ZO byl zaslán návrh dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby, ve kterém požadují na základě vyšších
nákladů navýšení platby na částku 92.000,- Kč. Současně s tímto dodatkem bylo naší obci zasláno i vyčíslení vícenákladů na
dopravní obslužnost vzniklé uzávěrkou obce Pňovice. Vzhledem k tomu, že se jednalo o krajskou akci se starosta obce domnívá,
že by tyto vícenáklady měl hradit alespoň z části Olomoucký kraj. Dotázal se všech přítomných členů ZO na jejich stanovisko.
Starosta obce doporučil ZO schválit pouze dodatek č. 6 na rok 2014 a pověřit starostu jednáním se společností Kidsok a starosty
ostatních obcí, aby ztrátu hradil alespoň částečně Olomoucký kraj. Po projednání ZO souhlasí se starostou navrženým a byl
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS
s.r.o. a pověřuje starostu obce jednáním se starosty ostatních obcí v jednání s Olomouckým krajem ve věci jejich podílu
na částečné úhradu vzniklé ztráty – 7 hlasů pro.
5) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na minulém zasedání, stále probíhá administrace naší žádosti.
Žádost byla již akceptována a nyní se doplňují různé podklady, jež SFŽP vyžaduje k doplnění.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV – 7 hlasů pro.

6) Došlá pošta a různé
- OS Základna Hnoyland Hnojice doručilo vyúčtování neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013
- TJ Sokol Hnojice předložila žádost o finanční příspěvek na rok 2014
- Charita Šternberk předložila vyúčtování neinvestičních příspěvků, poskytnutých z rozpočtu obce na rok 2013
- OS Hagnózek předložilo vyúčtování neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013
- VHS Čerlinka zaslala zápis z 53. Valné hromady VHS
- Římskokatolická farnost Hnojice předložila vyúčtování neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013
- SFŽP zaslal akceptování žádosti o dotaci na projekt „Kanalizace a ČOV Hnojice“
- VOJTILA TRANS s.r.o. zaslala Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby – projednán a následně schválen v bodě 4
tohoto zasedání
- Agentura Gaudeamus zaslala žádost o finanční příspěvek 5.000,-Kč na tisk knihy o biskupovi ThDr. Františku Tomáškovi
k 60. výročí jeho nástupu do Moravské Huzové, kdy zastupoval i hnojického faráře P. Josefa Macka během jeho
nepřítomnosti. Pamětníci na jeho působení dodnes vzpomínají a právě z těchto vzpomínek by se měla kniha skládat. Po
projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje příspěvek 5.000,-Kč agentuře Gaudeamus na tisk knihy o biskupovi ThDr.
Františku Tomáškovi – 7 hlasů pro.
- Emontas – zaslal žádost o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemek parc.č. 776/5, k.ú. Hnojice. Starosta obce podal
informaci, že na věcné břemeno na tomto pozemku již byla schválena ZO smlouva o smlouvě budoucí, kterou je nutné
schválit nyní. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti na parc.č. 776/5, k.ú. Hnojice ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – 7 hlasů pro.
- Remit s.r.o. Šternberk zaslal Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo 28050018 na rok 2014, jímž se ceny smlouvy navyšují od roku
2013 o inflační index 2%. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo 28050018 s firmou Remit s.r.o., jímž se ceny
smlouvy navyšují o inflační index 2% – 7 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.
7) Diskuse:
Adam Václav – informoval ZO o provedené kontrole kontrolním výborem ZO v oblasti cestovních příkazů a navrhuje
zamyslet se nad možností zakoupit pro obec služební vozidlo, které by znamenalo ekonomickou úsporu pro obec.
Adam Václav – vznesl dotaz, jak to vypadá se zakoupenou fotopastí. Starosta uvedl, že fotopast byla reklamována a po
reklamaci není v provozu. Pan Adam vznesl požadavek, aby fotopast byla do dalšího zasedání ZO uvedena do provozu.
Adam Václav – dotázal se v jaké fázi je v současné době zateplení místní MŠ. Starosta obce uvedl, že potřebné podklady pro
možné získání dotace byly vypracovány a byla podána žádost o tuto dotaci. V současné době se čeká na akceptaci žádosti.
Adam Václav – dotázal se, zda je již správně nastavené čidlo /fotobuňka/ na VO. Starosta obce uvedl, že ano, nicméně pan
Zdeněk Vyhnánek zastává názor, že čidlo není nastavené správně. Starosta obce navrhl, že je možné zakoupit astronomické
hodiny a VO spínat podle těchto astronomických hodin. Pan Adam navrhuje ještě stáhnou čidlo na VO, aby spínalo později.
Starosta uvedl, že to nechá udělat spolu s opravou světel.
SJa – dotázala se, kdo je v naší obci kompetentí k tomu, když fouká silný vítr a vypne elektřina v některé z částí obce, aby
znovu nahodil vypadlé jističe. Starosta obce uvedl, že toto provádí pan Novák, ale pokud fouká silný vítr, nemá smysl jistič
hned nahazovat, protože se houpou dráty a jistič znovu vypadne.
SJ – vznesla dotaz, zda bude doplněno současné VO o další sloup mezi bytovkami v Hnojicích čp. 181 a čp. 182 z důvodu
nedávného vandalství. Starosta uvedl, že ano, sloup je objednán, ale v současné době z důvodu zamrzlé půdy není možné
pokládat do země kabely. Jakmile to počasí dovolí, bude to uděláno.
Kolář Antonín – dotázal se, zda byl již vyzván majitel RD v Hnojicích čp. 94, aby do domu nemohly děti. Starosta uvedl, že
do dnešního dne písemně osloven nebyl a přislíbil nápravu.
Hubáčková Jarmila – vznesla dotaz, zda by nebylo možné dát do Expresu jubilanty příslušného roku. Starosta obce uvedl, že
toto možné je a v souvislosti s tímto dotazem všechny upozornil, že uzávěrka příštího čísla Hnojického expresu bude do
konce měsíce března 2014.
Jurásek Zdeněk – požádal o doplnění dat kulturních akcí v naší obci na stránky obce.
Jurásek Zdeněk – vznesl dotaz, zda se budou chodníky v naší obci ošetřovat posypem. Starosta uvedl, že v případě potřeby
budou.
8) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.40 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.

