34. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 31.3.2014 – 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. Miloš Fišer
Omluveni: Adam Václav

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 33. zasedání ZO ze dne 27.1.2014
Kontrola usnesení z 33. zasedání ZO ze dne 27.1.2014
Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2014
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 34. 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 8 členů zastupitelstva obce, omluven je pan Václav Adam a prohlásil 34. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce slečnu Lucii Švancerovou a pana Ing. Miloše Fišera.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – slečnu Lucii Švancerovou a pana Ing. Miloše Fišera – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 34. zasedání ZO. Program
byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Dotázal se, zda má někdo k předloženému programu
připomínky. Připomínku podal pan Ing. Fišer, aby byl bod č. 5 Kanalizace a ČOV projednán před plánovaným bodem dnešního
zasedání č. 4 Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2014. ZO toto odsouhlasilo, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 34. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 31.3.2014
včetně připomínky pana Ing. Miloše Fišera projednat bod č. 5 Kanalizace a ČOV před bodem č. 4 Schválení rozpočtu
obce Hnojice na rok 2014 – 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 33. zasedání ZO dne 27.1.2014 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Václavem Adamem a panem Antonínem Kolářem. 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 33. zasedání ZO, konaného dne 27.1.2014 bez připomínek – 8
hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 33. zasedání ZO dne 27.1.2014 – ZO na svém 33. zasedání pověřilo:
v bodě 3.1. starostu obce jednáním se starosty ostatních obcí v jednání s Olomouckým krajem ve věci jejich podílu na částečné
úhradě vzniklé ztráty – jednalo se o ztrátu způsobenou firmě Vojtila objížďkou přes obec Pňovice. Starosta obce uvedl, že se
starosty ostatních obcí jsme se shodli, že ztrátu hradit nebudeme, že ji má uhradit Olomoucký kraj v rámci celé investiční akce, a
bylo dohodnuto, že kdyby nastala situace, že po nás bude někdo tuto platbu požadovat, budou starostové okolních obcí
postupovat jednotně.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 33-2013 ze zasedání ZO
dne 27.1.2014 – 8 hlasů pro.
4)

Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na minulém zasedání, stále probíhá administrace žádosti naší
obce. V tuto chvíli byla žádost akceptována a podle posledních, zatím neoficiálních informací, dotaci dostaneme. Proto doporučil
ZO schválit na dnešním zasedání dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele, kterou pro naši obec připravila firma Violette,
která tímto byla pověřena. Uvedl, že dokumentaci proto, že je velmi rozsáhlá a ne úplně jednoduchá, všem členům ZO poslal.
Dotázal se, zda má některý z členů ZO dotaz k zaslané dokumentaci. Pana Koláře zajímalo, proč je v podmínkách na prvním
místě cena. Starosta uvedl, že toto je podmínkou ze SFŽP. Dále pan Kolář uvedl, že se mu jeví 1.000,- Kč / 1 den za opravu jedné
závady jako malá částka. Pan Ing. Fišer se dotázal, jakým způsobem budou řešeny přípojky k jednotlivým RD. Starosta obce
uvedl, že ve stávající vypracované PD jsou zapracovány přípojky po hranice soukromých pozemků. Ing. Fišer navrhuje nechat
zpracovat studii na přípojky k jednotlivým RD v obci a doporučuje se spojit s vedením obce Žerotín, kde tuto věc také v současné
době řeší a pokud je mu známo, tuto studii bude vypracovávat ing. Trokan. Starosta dále uvedl, že veškeré předepsané termíny
budou vycházet z podmínek rozhodnutí o přidělení dotace, které jsme zatím neobdrželi, a předpokládá se, že platby budou
vycházet z postupného financování se splatností faktur 90 dnů. Směrodatné pro nás však bude rozhodnutí o přidělení dotace. Po
projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) - název veřejné zakázky: „Hnojice - Kanalizace a
ČOV“ – 8 hlasů.

5) Projednání rozpočtu obce Hnojice na rok 2014 – starosta obce uvedl ZO, že než bude projednán samotný rozpočet obce na
rok 2014, mělo by být projednáno poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce pro jednotlivé spolky. Předložil ZO ke
schválení:
TJ Sokol Hnojice podala žádost na rok 2014 o částku 100.000,- Kč, z níž bude použito 25.000,- Kč na plyn, 25.000,-Kč na
elektřinu a 50.000,-Kč na další opravy místní sokolovny. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje neinvestiční finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2014 ve výši 100.000,Kč – 8 hlasů pro.
OS Základna Hnoyland Hnojice podalo žádost o příspěvek ve výši 30.000,- Kč na plynofikaci staré sokolovny. Starosta obce
podal ZO informaci, že v minulosti tato místnost byla využívána jako skladiště soukromé firmy, poté si ji svépomocí někteří
členové opravili. Nyní tito členové hrají krajskou soutěž ve stolním tenisu a stav staré sokolovny neodpovídá požadavkům pro
tento sport. Navrhuje, aby byl pronájem těchto prostor řešen a ošetřen nájemním vztahem mezi obcí a spolkem stolního tenisu.
V souvislosti s tímto ZO pověřuje starostu obci sjednat nájemní vztah OS Základna Hnoyland a obcí, přičemž poskytnutá dotace
bude použila na materiál a práce budou provedeny svépomocí členy OS.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek Občanskému sdružení Základna Hnoyland Hnojice na rok
2014 ve výši 30.000,- Kč na plynofikaci staré sokolovny a pověřuje starostu obce sjednáním nájemního vztahu mezi Obcí
a OS Hnoyland – 6 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.
Římskokatolická farnost Hnojice podala žádost o neinvestiční příspěvek na zhotovení a výměnu dřevěného oválného okna,
zhotovení a výměnu mříže před dveře do sakristie a zpracování projektu na sanaci zdiva kostela, a to celkem ve výši 53.175,- Kč.
Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2014 na zhotovení
a výměnu dřevěného oválného okna, zhotovení a výměnu mříže před dveře do sakristie a zpracování projektu na sanaci
zdiva kostela, celkem ve výši 53.175,-Kč. – 8 hlasů pro.
Občanské sdružení Hagnózek podalo žádost poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 24.000,- Kč na nákup 4ks hlavových
přenosných mikrofonů.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční příspěvek Občanskému sdružení Hagnózek na rok 2014 ve výši
24.000,- Kč – 8 hlasů pro.
Charita Šternberk – starosta obce předložil ZO došlou žádost Charity Šternberk, kterou zasílá každoročně, s prosbou o
poskytnutí příspěvku na svou činnost. Uvedl, že počet občanů naší obce využívajících služby Charity v Denním pobytu Rozkvět
zůstává i nadále stejný, tedy jedná se stále o jednoho občana naší obce. U charitní ošetřovatelské služby Charity Šternberk se
počet využívajících občanů zvýšil na 18 občanů naší obce. Starosta obce navrhuje zachovat výši příspěvku na jednoho občana ve
výši 3.000,- Kč tak, jak tomu bylo v minulých letech. ZO souhlasí:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt
Rozkvět a 54.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby a pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí
těchto příspěvků – 8 hlasů pro.
Nyní bylo přistoupeno k projednání samotného rozpočtu obce na rok 2014. Starosta obce informoval členy ZO, že návrh rozpočtu
na rok 2014 byl dle zákona zveřejněn na úřední desce obce a ve stejné době i na internetových stránkách obce, o to po dobu 15
dnů před jeho schválením. Do dnešního dne k němu nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Informoval ZO, že návrh
rozpočtu je opět navržen velmi úsporně, abychom opět přidali k penězům, které máme připraveny na kanalizaci, další minimálně
1.000.000,- Kč. Rozpočet vychází ze skutečností loňského roku se zapracováním plánovaných akcí pro letošní rok. 8.000.000,-Kč
je na položce určené pro výstavbu kanalizace – to by měla být částka naší spoluúčasti na financování kanalizace. Starosta obce
uvedl, že ve chvíli, kdy rozpočet sestavoval, nebyla známa přesná výše položky na OS Hagnozek a Římskokatolickou farnost
Hnojice. Proto navrhl navýšit položky na tyto výdaje o schválené částky a snížit o stejnou částku položku rezerva. ZO proti
tomuto nemá žádné připomínky, návrh rozpočtu tedy bude ponížen ve výdajové časti o částku 18.000,- Kč a vyrovnán bude
z položky 6409 5169 /rezerva/ rovněž o částku 18.000,- Kč. Jiné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, tudíž byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2014 v projednané podobě včetně
změny navržené starostou – 8 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé
Charita Šternberk zaslala žádost o finanční příspěvky z rozpočtu obce na rok 2014 – projednáno v bodě č. 5 tohoto zasedání
MŠ zaslala podklady k rozpočtu – byly zapracovány do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a projednány v bodě č. 5 tohoto
zasedání
SFŽP zaslal akceptaci žádosti na Energetické úspory v MŠ Hnojice
MŠ Hnojice zaslala žádost o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice, který činil ke dni 31.12.2013
celkem 3.669,33 Kč. Pro tento převod je nutné schválení ZO jako zřizovatele MŠ Hnojice – příspěvkové organizace. Po
projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice, který
činil ke dni 31.12.2013 celkem 3.669,33 Kč – 8 hlasů pro.
SFŽP zaslal posouzení zadávací dokumentace a oznámení o zakázce před vydáním rozhodnutí – jak starosta obce uvedl,
jedná se o dokumentaci, která byla projednána v bodě č. 4 dnešního zasedání a která je již upravena podle připomínek SFŽP
KÚ Olomouckého kraje zaslal informaci o provedení kontroly u MŠ Hnojice – příspěvkové organizace, jíž je obec
zřizovatelem. Starosta obce informoval ZO, že při této kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Římskokatolická farnost Hnojice podala žádost o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2014 – byla předložena a schválena
v bodě 5 dnešního zasedání
Občanské sdružení Hagnózek Hnojice podalo žádost o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2014 – byla předložena a schválena
v bodě č. 5 dnešního zasedání
SFŽP zaslal rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Snížení prašnosti v obci Hnojice“ – starosta požádal ZO o projednání
došlého rozhodnutí a následné schválení přijetí této dotace:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace ze dne 20.3.2014 (identifikační číslo EIS reg.c. IS SFZP
13156912 na realizaci akce „Snížení prašnosti v obci Hnojice“ – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
7) Diskuse
Kolář Antonín – uvedl, že u kříže ve směru na obec Lužice je stále jen jedna vysazená hruška. Navrhuje vysadit znovu
topoly, které tam léta bývaly a které má doma a je ochoten je obci darovat k výsadbě. Současně navrhuje hrušku, která u
kříže roste přesadit k jinému z křížů vedle plánované cyklostezky. Starosta vysvětlil, proč je pouze jedna hruška, panu
Kolářovi poděkoval za nápad a přislíbil, že tuto změnu pracovníci obce po dohodě s panem Kolářem provedou.
Kolář Antonín – upozornil, že v zatáčce v místní části obce Kukov roste jedle. Navrhuje ji osekat, jelikož je prorostlá
škumpou a i ona samotná je také náletovou dřevinou. Starosta přislíbil provedení pracovníky obce.
Kolář Antonín – upozornil na nutnost opravy zrcadla v zatáčce u kapličky ve směru na Šternberk. Starosta odpověděl, že
oprava byla před několika týdny provedena, někdo musel zrcadlo opět posunout, slíbil upozornit SSOK.
SJ – dotaz, jakým způsobem bude řešena situace s občany naší obce, kteří se nebudou chtít připojit na kanalizaci. Starosta
obce uvedl, že bude řešeno dle zákona – obec a orgány ochrany přírody po těchto občanech bude vyžadovat doklad, jakým
způsobem odpad likvidují či vyváží. Dále uvedl, že stávající dešťová kanalizace bude zrušena a občané nebudou mít jinou
legální možnost se jinam napojit, než na novou kanalizaci a nebo vyvážet pravidelně jímku.
SJ – dotaz, kdy bude zhotoveno veřejné osvětlení mezi posledními bytovkami, a to čp. 181 a čp. 182. Starosta obce uvedl, že
do konce tohoto týdne.
SJ – dotaz, zda už je zabezpečen RD čp. 94 proti vniknutí. Starosta obce uvedl, že Majitel RD čp. 94 byl vyzván
k zabezpečení jeho objektu a v zadní části domu jej ohraničil plotem. Za zabezpečení svého objektu si vždy zodpovídá jeho
majitel. Navíc dodal, že dle jeho informací by měl RD čp. 94 v nejbližších dnech nebo týdnech podlehnout demolici, majitel
již podal žádost o demoliční výměr.
SJ – dotázala se, zda se v dohledné době bude opravovat cesta ve směru na Moravskou Huzovou, jak o tomto bylo jednáno
na zasedání ZO v loňském roce, a zda tudy smí jezdit auta. Starosta uvedl, že na opravu této cesty nám nepřiznali dotaci,
tudíž se její oprava odkládá, ale o dotace se bude nadále žádat. Pokud je mu známo, při vjezdu na tuto cestu je cesta označena
dopravní značkou průjezd zakázán. Paní SJ podotkla, že tak tomu není ze strany od obce Moravská Huzová.
Vyhnánek Zdeněk – požádal upozornit občany v obci na zákaz volného pohybu psů po katastru obce.
Vyhnánek Zdeněk – dotázal se, zda budou v letošním roce v naší obci opět pracovat zaměstnanci na VPP přes ÚP. Starosta
uvedl, že budou, jen informoval ZO, že podmínky pro poskytnutí dotace na tyto zaměstnance jsou opět horší, než v loňském
roce. Předpoklad je, že se vezme pět pracovníků včetně P. Bašky. V současné době se vyřizují podklady a poté se bude
podávat žádost o dotaci na ÚP v Olomouci.
Švancerová Lucie – dotázala se, zda už je možné upravit cestu ke kostelu, zejména cesta vysypanou pískem. Starosta uvedl,
že už to možné je a uvedl, že by o úpravě této cesty rád jednal předem, aby byla provedena citlivě v souladu s okolím.
TO – upozornil, že u cesty v místní části obce „Malá Liboš“ nikdo neudržuje provedenou výsadbu. Dále uvedl, že v Hájku
byl strom – jasan pokácený ve 2,5m jeho výšky.
TO – dotázal se, zda již bylo projednáno zapravení komunikací v obci po plánované kanalizaci. Starosta obce uvedl, že
v tomto směru bude jednáno s Olomouckým krajem, ale až ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že se kanalizace bude provádět.
Dále pak pan TO uvedl, že bude třeba občany zainteresovat k připojení se k nové kanalizaci a dotázal se starosty obce, kdo
bude kanalizaci provozovat. K tomu starosta obce uvedl, že zatím je úvaha, že si kanalizaci budeme provozovat sami a to i
přesto, že okolní obce si sami neprovozují, ale v konečné fázi bude záležet na usnesení ZO, které rozhodne především dle
podmínek přidělení dotace, kdo bude kanalizaci provozovat.
TO – opakovaně upozornil na hučící rozhlas u jeho domu čp. 115. Starosta uvedl, že již několikrát se tímto zabývaly firmy,
které rozhlasy opravují, a uvedl, že náprava bude sjednána v letošním roce a ve schváleném rozpočtu je již vymezená částka
na výměnu vodiče za vodič izolovaný. Pan TO uvedl, že si je schopen hučící rozhlas opravit i sám. Dále tvrdí, že hlasová
ústředna je neustále pod proudem a není dotažená do konce. Sl. Švancerová navrhuje, že se poradí s bratrem, který pracuje
v oboru a zjistí, jaké jsou možnosti opravy.
SJ – dotázala se, zda by byla určitá možnost, aby obec přispěla občanům na připojení kanalizace k jejich nemovitosti.
Starosta obce uvedl, že toto bude záležet na rozhodnutí ZO, které však bude muset rozhodnout v souladu s podmínkami o
přidělení dotace.
8)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.15 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.

