35. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 12.5.2014 – 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. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z 34. zasedání ZO ze dne 31.3.2014
3. Kontrola usnesení z 34. zasedání ZO ze dne 31.3.2014
4. Schválení rozpočtové změny 1/2014
5. Schválení sjednocení dopravní obslužnosti OK do jednoho celku
6. Schválení zadávací dokumentace pro akci “Energetické úspory MŠ Hnojice”
7. Kanalizace a ČOV
8. Došlá pošta a různé
9. Diskuse
10. Závěr

1) Starosta obce zahájil 35. 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 35. 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 – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 35. 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, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 35. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 12.5.2014 – 8
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 34. zasedání ZO ze dne 31.3.2014 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
a to slečnou Lucií Švancerovou a panem Ing. Milošem Fišerem. 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 34. zasedání ZO, konaného dne 31.3.2014 bez připomínek – 8
hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 34. zasedání ZO ze dne 31.3.2014 – ZO na svém 34. zasedání pověřilo v bodech:
3.1. starostu obce sjednáním nájemního vztahu mezi Obcí a OS Hnoyland – starosta obce uvedl, že dosud nebyl sjednán nájemní
vztah.
3.2. starostu obce podpisem smluv o poskytnutí příspěvků Charitě Šternberk – tyto smlouvy již byly podepsány.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 34-2014 ze zasedání ZO
dne 31.3.2014 – 8 hlasů pro.

4) Schválení rozpočtové změny č.1/2014 v rozpočtu obce na rok 2014 – starosta obce uvedl, že tato rozpočtová změna vychází
z navýšení rozpočtu obce na rok 2014 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.1/2014 v rozpočtu obce Hnojice na rok
2014 – 8 hlasů pro.

5) Schválení sjednocení dopravní obslužnosti OK do jednoho celku – starosta obce uvedl, že zaslal všem zastupitelům
oscanovaný dopis z KIDSOKu a podal informace k tomuto dopisu z KIDSOKu, což je příspěvková organizace zřizovaná
Olomouckým krajem. V tomto dopise naši obec žádají, abychom zrušili stávající smlouvy s dopravci, kteří nám zajišťují
dopravní obslužnost nad rámec tzv. ZDO. Starosta obce uvedl, že před několika lety nám Olomoucký kraj doporučoval tyto
smlouvy uzavírat s dopravci na co nejdelší dobu a teď naopak žádají, abychom je vypověděli. Slibují nám, že bude udržena
současná dopravní obslužnost, že už ale nebudeme mít smlouvy s dopravci, ale s Olomouckým krajem a ten bude uzavírat
smlouvy s dopravci. Tato dopravní obslužnost by se měla platit tak, že každá obec bude Olomouckému kraji platit 70,-Kč na
občana a rok. Pro nás by to znamenalo něco přes 42.000,-Kč oproti asi 190.000,-Kč, jež platíme nyní. Starosta se však obává, aby
to nedopadlo tak, jako když se prodalo ČSAD Olomouc Veolii. Tato společnost nějakou chvíli provozovala stejné linky, ale pak
zrušila všechny prodělečné linky a my jsme byli nuceni uzavřít smlouvu se společností Vojtila, jinak bychom se z naší obce
nedostali do Šternberka či do Litovle. Současně jsme museli platit i společnost Veolia, abychom udrželi potřebný počet spojů do
Uničova a do Olomouce. Starosta obce se obává, aby tato sjednocená dopravní obslužnost nedopadla stejným způsobem. Po
projednání byl podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí dopis KIDSOK, přísp. org. o potřebě sjednocení dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje do jednoho celku a žádá po KIDSOK, přísp. org. více informací a záruku toho, že v naší obci bude po
přistoupení obce k této jednotné dopravní obslužnosti zachována stávající míra dopravní obslužnosti – 8 hlasů pro.

6) Schválení zadávací dokumentace pro akci “Energetické úspory MŠ Hnojice” – starosta obce podal ZO informaci, že konečně
bylo rozhodnuto o přiznání dotace na akci “Energetické úspory MŠ Hnojice”. Uvedl, že firma Violette s.r.o., která pro naši obec
připravuje výběrové řízení na kanalizaci, nám nabídla, že pro nás udělá i výběrové řízení na tuto zakázku malého rozsahu a
připravila pro nás ke schválení tuto zadávací dokumentaci. Na tomto zasedání je tedy nutné schválit příkazní smlouvu s firmou
Violette s.r.o. na toto výběrové řízení a zadávací dokumentaci pro toto výběrové řízení. Starosta uvedl, že veškeré podklady zaslal
všem členům ZO e-mailem. Dotázal se, zda má k tomuto někdo nějaké dotazy či připomínky. Ing. Fišer uvedl, že mu ze
zaslaných podkladů není zcela jasné, kolik tam bude tepelných čerpadel a zda se zateplení týká i výměny oken v budově MŠ.
Starosta obce uvedl, že okna se měnit nebudou a ty, které jsou uvedeny v předloženém rozpočtu jsou malá okna z WC a
umývárny. Tyto okna ještě vyměněny nebyly. I přes informaci starosty Ing, Fišer doporučuje prověřit detaily projektové
dokumentace na tuto akci. Dále se Ing. Fišer zajímal, kolik bude osloveno celkem firem pro výběrové řízení a zda můžeme ze
strany obce případně i nějakou dodavatelskou firmu sami navrhnout. Starosta obce uvedl, že budou osloveny minimálně 3 firmy a
že můžeme navrhnout i více firem, ale on sám o žádné takové firmě neví. Vyzval členy ZO, pokud nějakou takovou firmu, ať
podají starostovi obce o tomto informaci a firma bude oslovena. Po projednání:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje příkazní smlouvu s firmou Violette s.r.o. na provedení a organizační zajištění
zadávacího řízení na akci “Energetické úspory MŠ Hnojice” za cenu 15.000,-Kč bez DPH a schvaluje zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce “Energetické úspory MŠ Hnojice” s tím, že starosta obce prověří detaily projektové
dokumentace – 8 hlasů pro.
Dále starosta obce uvedl, že je nutné schválit dvě komise pro toto výběrové řízení – komisi pro otevírání obálek a hodnotící
komisi. V komisi pro otevírání obálek nemusí být zástupce obce, mohou být pouze zaměstnanci firmy Violette s.r.o., komise
hodnotící se naopak musí skládat ze členů zastupitelstva. Přesný datum zasedání těchto komisí ještě není znám, ale termín nám
bude oznámen v dostatečném předstihu. Dotázal se, zda k tomuto někdo nějaké připomínky. Ing. Fišer navrhl, aby byl zástupce
obce i v komisi pro otevírání obálek a navrhl starostu obce. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení Monika Medková, Libor Kašpárek a
Lenka Hučínová a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení:
1. Ing Fišer Miloš
náhradníci:
1.
Adam Václav
2. Ing. Hubáčková Jarmila
2.
Papica Josef
3. Jurásek Zdeněk
3.
Švancerová Lucie
4. Kašpárek Libor
4.
Vyhnánek Zdeněk
5. Kolář Antonín
– 8 hlasů pro.

7) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že na minulém zasedání nám byly známy pouze neoficiální informace z webu SFŽP,
že dotaci dostaneme. Proto již byla schválena dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele, kterou pro nás připravila firma
Violette s.r.o., kterou jsme tímto pověřili. Výběrové řízení bylo vypsáno a nyní probíhá. V tuto chvíli již víme oficiálně dopisem,
že nám byla dotace přidělena, a je tedy nezbytné schválit tři komise pro toto výběrové řízení. První je komise pro otevírání
žádostí o účast ve výběrovém řízení. Tato komise se sejde dne 26.5.2014 v 10:00 hod. a mohou v ní být jen zástupci firmy
Violette s.r.o. Druhá komise by se měla sejít dne 23.6.2014 a měl by v ní být již zástupce obce. Paní Medková z firmy Violette
s.r.o. doporučuje starostu obce a dvě zaměstnankyně firmy Violette s.r.o.. Třetí, nejdůležitější komise, musí být nejméně
sedmičlenná a čtyři z nich by měli být lidé se stavební autorizací a tato komise musí mít také 7 náhradníků. Tato komise by se
měla sejít 7.7.2014. Dotázal se, zda má k tomuto postupu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice jmenuje komisi pro otevírání žádostí o účast ve výběrovém řízení ve složení Monika
Medková, Alena Navrátilová a Lenka Hučínová a jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení Libor Kašpárek,
Monika Medková a Lenka Hučínová. Náhradníkem těchto komisí jmenuje pana Zdeňka Juráska. ZO dále jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
1. Ing. Albín Gottwald
náhradníci:
1.
Bc. František Suchý
2. Zdeněk Ryšánek
2.
Ing. Jan Gažar
3. Ing. Jaromír Koupán
3.
Libor Kašpárek
4. Ing. Miloš Fišer
4.
Antonín Kolář
5. Ing. Jarmila Hubáčková
5.
Josef Papica
6. Zdeněk Jurásek
6.
Lucie Švancerová
7. Václav Adam
7.
Zdeněk Vyhnánek
– 8 hlasů pro.

8) Došlá pošta a různé
-

-

VHS Čerlinka zaslala informace o novele zákona o vodovodech a kanalizacích. Starosta uvedl, že dle jeho názoru je to zase
bič na vlastníky, kteří se ocitají v horším postavení vůči provozovateli i odběratelům, než byli dřív. Pro naši obec to znamená
především to, že budeme platit materiál na nové odbočení kanalizační a vodovodní přípojky a uzávěr vodovodní přípojky.
Takže kromě instalovaného vodoměru bude obec hradit navíc průměrně 6.600,-Kč pro napojení vodovodní přípojky a 3.000,Kč pro napojení kanalizační přípojky. V souvislosti s tím po nás VHS Čerlinka s.r.o. Litovel požaduje, abychom jim zaslali
objednávku na tyto práce na letošní rok. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje objednávku na rok 2014 na materiál na odbočení nových kanalizačních
přípojek a nových vodovodních přípojek s uzávěrem u VHS ČERLINKA s.r.o. – 8 hlasů pro.
SFŽP zaslal dva registrační listy a rozhodnutí o poskytnutí podpory na akce „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ a „Energetické
úspory v MŠ Hnojice“
Finanční úřad Šternberk zaslal ke zveřejnění, že na FÚ jsou zveřejněny výše daní za nemovitosti v naší obci
VHS Čerlinka zaslala ke zveřejnění ceny vody za rok 2013

Různé: Starosta obce uvedl, že do bodu „různé“ má dnes jen jeden bod, a to výměnu vchodových dveří v obecních bytech na
č.p.91. Upozornil na problém, že tam nebyly použity venkovní vchodové dveře, a tudíž se dveře různě pokroutily a do bytů jimi
táhne. Před časem bylo rozhodnuto o postupném zvyšování nájmů v těchto bytech až na úroveň bytů na čp. 160, tak by se mělo
vyrovnat i vybavení bytů. V loňském roce byly vyměněny nevyhovující okna za nová plastová, letos by bylo vhodné vyměnit
dveře a v dalším roce kuchyňské linky a následně plynový kotel. Narazil však na problém, jaké dveře použít. Původně bylo
zamýšleno, že nejlepší bude vybourat staré dveře a nahradit je novými plastovými. Po konzultaci s panem Novákem, který dveře
proměřil, bylo zjištěno, že špatné jsou pouze dveře, nikoliv futra, takže by se mohly koupit jen dřevěné dveře. Starosta již
zjišťoval ceny dřevěných dveří, které se pohybují v cenové relaci okolo 18.000,- Kč a výše. Jen dveře palubkové se pohybují
okolo 5.000,-Kč, jenže bez nátěru a bez kování. Pokud toto bude doděláno, cena bude stejná, jako kdybychom pořídily dveře
plastové. Starosta obce oslovil pana Koláře, za jakou cenu by byl schopen vyrobit 4ks dřevěných vchodových dveří. Pan Kolář
uvedl, že cenově by se pod cenu plastových dveří nedostal a navíc, pokud je v této věci tlak časový, tak i on sám navrhuje pořídit
dveře plastové. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje montáž 4 ks vchodových plastových dveří u bytů na čp. 91 za cenu do výše
maximálně 53.000,- Kč – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.

9) Diskuse
EM – uvedla, že v zatáčce v Kukově rostou růže do silnice – starosta přislíbil, že bude vysečeno do konce týdne.
Ing. Fišer Miloš – navrhuje zpracovat přehled, kdo z občanů bude mít zájem se připojit ke kanalizaci a to nejpozději do
7.7.2014. Dále navrhuje nechat vypracovat projekty k jednotlivým RD na připojení ke kanalizaci, což bude hradit obec.
Lucie Švancerová navrhla zorganizovat schůzku na OÚ, kde budou občanům podány veškeré informace týkající se
kanalizace.
Ing. Fišer Miloš – uvedl, že již nyní by bylo vhodné jednat se SÚS OK ve věci omezení dopravy při výstavbě kanalizace a
rovněž ve věci nutné rekonstrukce komunikace v obci po kanalizace v příštím roce. Starosta uvedl, že již jednal na odboru
dopravy OK a že jim i SUS OK bude ještě o akci informovat písemně a žádat o sladění s následnou opravou komunikací.
Ing. Hubáčková Jarmila – vznesla dotaz, zda je již opraven rozhlas před čp. 115 – starosta obce uvedl, že v současné době
ještě není, ale bude opraven v nejbližším termínu.
Vyhnánek Zdeněk – uvedl, že někteří místní občané neznají nebo nerespektují OZV č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností. Dle informace pana Vyhnánka v neděli sekalo trávníky spousta občanů. Navrhuje upozornit na
OZV č. 1/2013 v Hnojickém Expresu.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.55 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.

