37. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 28.7.2014 – 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Ing. Jarmila Hubáčková, Ing. Miloš Fišer, Libor Kašpárek, Antonín Kolář, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Adam Václav
Omluveni: Švancerová Lucie, Zdeněk Jurásek

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 36. zasedání ZO ze dne 30.6.2014
Kontrola usnesení z 36. zasedání ZO ze dne 30.6.2014
Schválení dodatku č.1 smlouvy o dílo pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice”
Kanalizace a ČOV – schválení dodavatele
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 37. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2010-2014 v 19.00 hodin. Přivítal
členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Jako vždy upozornil, že z dnešního zasedání bude pořizován zvukový záznam.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, omluven je pan Zdeněk Jurásek a Lucie Švancerová a
prohlásil 37. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Miloše Fišera a pana Antonína Koláře – 7
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 37. zasedání
ZO. Program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Dotázal se, zda má někdo
z přítomných k předloženému programu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 37. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
28.7.2014 – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 36. zasedání ZO dne 30.6.2014 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Václavem Adamem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. V souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o
obcích, byl 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 někdo z přítomných k zápisu nějaké připomínky. Ing Fišer
uvedl, že zápis byl na úřední desce, umožňující dálkový přístup, zveřejněn pozdě a požaduje, aby pro další období
byla sjednána náprava. Dále uvedl nesoulad v bodu 9 výše uvedeného zápisu, a to v projednávání tohoto bodu je
uvedeno, že provedení technického a autorského dozoru bude pro naši obec provádět pan Ing. Uhlár a v následném
usnesení je uvedeno schválení smlouvy o dílo s firmou Stern-Projekt s.r.o. na provádění technického a autorského
dozoru. Starosta obce toto objasnil, že pan Ing. Uhlár je odpovědnou osobou v této věci z firmy Stern-Projekt s.r.o.,
který je i na schválené smlouvě podepsán. Jiné připomínky nebyly vzneseny, tedy byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis ze 36. zasedání ZO, konaného dne 30.6.2014 včetně
připomínek uvedených Ing. Milošem Fišerem – 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 36. zasedání ZO dne 30.6.2014 – ZO na svém 36. zasedání pověřilo v bodě:
4.1. starostu obce k jednání s majitelem pozemku sousedícího s pozemkem parc.č. 754, k.ú.Hnojice a v případě
dohody koupi max. 320 m2 tohoto pozemku za cenu 50,- Kč/m2. Nyní se připravují smlouvy o právu provést stavbu
se všemi, přes jejichž pozemky by stavba cyklostezky měla vést. Poté proběhne řízení k získání stavebního povolení a
pak budeme moci pozemek koupit. Tím se stavební řízení velmi urychlí, neboť kdybychom nejdříve pozemky
koupili, museli bychom čekat na zdlouhavé řízení na katastru o převedení pozemků.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 36-2014 ze zasedání ZO
dne 30.6.2014 – 7 hlasů pro.
4) Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice” – starosta obce podal
informaci, že se jedná pouze o opravu již schválené smlouvy, kde v původní smlouvě byla zjištěna chyba v místě
plnění. Na tento nedostatek jsme byli upozorněni zaměstnankyní firmy GHC Regio, která tuto dotaci administruje.
Jak dále uvedl starosta obce, předložený dodatek byl zaslán všem členům ZO spolu s programem dnešního zasedání.
Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pro akci “Energetické úspory v MŠ
Hnojice” – 7 hlasů pro.
5) Kanalizace a ČOV – schválení dodavatele – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na minulém zasedání
proběhlo zasedání hodnotící komise na výběr zhotovitele. Tato komise zasedala dne 24.7.2014 v 9.00 hodin a vybrala
dodavatele a nyní by jej mělo ZO schválit. Do výběrového řízení se přihlásily celkem 3 firmy – jedna z nich však

nedodala všechny podklady ke kvalifikaci a proto byla z výběrového řízení vyřazena. Rozhodovalo se tedy mezi
dvěma firmami, a to COMMODUM s.r.o.Valašská Bystřice a HOCHTIEF CZ a.s. Praha. Firmy předložily tyto
nabídky v těchto cenových relacích:
Commodum s.r.o. Valašská Bystřice ………. 75.671.591,60 Kč bez DPH
HOCHTIEF CZ a.s. Praha ………………….. 72.894.940,40 Kč bez DPH
Tento bod, předložený k projednání připomínkoval pan Ing. Miloš Fišer a navrhl, aby ZO zhotovitele neschvalovalo.
Uvedl, že dle jeho názoru je tato akce nedostatečně připravená, a to především z hlediska informovanosti občanů. Do
dnešního dne nebyl vydán slibovaný hnojický zpravodaj, ve kterém měly být uvedeny potřebné informace pro
občany, dále už měl být dávno vyhotoven seznam občanů, kteří se na kanalizaci připojí. Dotázal se starosty obce, zda
není tento údaj potřebný taky k podmínkám poskytnuté dotace. Starosta obce uvedl, že přesné podmínky budou
uvedeny až v rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obdržíme, až splníme podmínky, tedy až vybereme zhotovitele a
podepíšeme s ním smlouvu. Uvedl také, že pokud bychom dnes zhotovitele nevybrali, muselo by se vypsat nové
výběrové řízení. Vzhledem k lhůtám by se ale nemohlo uskutečnit a o dotaci bychom přišli. Pan Adam souhlasil
s Ing. Fišerem ve věci nevydání zpravodaje, ale současně apeluje na členy ZO, že o tuto dotaci na kanalizaci jsme
bojovali řadu let a nebylo by vhodné výstavbu kanalizace odkládat. Ing. Fišer navrhuje zpracovat harmonogram
výstavby kanalizace, do něhož budou zahrnuty přesné etapy výstavby po jednotlivých větvích. Po projednání Ing.
Fišer navrhl schválit generálního dodavatele akce „Hnojice – kanalizace a ČOV“, ale zatím nepověřovat starostu obce
podpisem smlouvy s dodavatelem, a vyvolat jednání s vítězem VŘ. Starosta navrhl svolat pracovní poradu ZO, kam
by pozval představitele vítězné firmy a kde by se dohodl harmonogram výstavby a ten by byl součástí smlouvy.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje generálního dodavatele akce „Hnojice – kanalizace a ČOV“ firmu
HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha za cenu 72.894.940,40 Kč bez DPH – 7 hlasů pro.
Starosta obce informoval ZO, že vzhledem k tomu, že počítáme vzít na spolufinancování celé akce úvěr, byl
upozorněn paní Ing. Markovou, že je zapotřebí vypsat výběrové řízení i na tento úvěr. Starosta tedy oslovil firmu
VIOLETTE a Ing. Medková přislíbila, že jsou schopni nám toto výběrové řízení urychleně provést tak, aby splňovalo
všechny podmínky SFŽP a neohrozilo nám získání dotace na celou akci. V rámci projednávání se členové ZO shodli,
že úvěr na kanalizaci budeme čerpat do výše 13 mil. Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje provedení výběrového řízení na poskytovatele úvěru 13.000.000,-Kč
na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ firmu VIOLETTE s.r.o. za cenu 20.000,-Kč včetně DPH – 7 hlasů pro.
Jak uvedl starosta obce, na minulých zasedáních ZO bylo projednáváno, že by obec nechala zpracovat projekt pro
všechny občany, kteří potřebují projekt na přípojku ke kanalizaci na svém soukromém pozemku. Proto starosta obce
navrhuje toto schválit zastupitelstvem, aby mohl projektant na tomto začít pracovat.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zpracování projektu na přípojky pro všechny občany, kteří je budou
potřebovat k napojení se na novou kanalizaci – 7 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé
KÚOK zaslal žádost o vyjádření k udělení licence firmě ARRIVA Morava a.s. na linku na Litovelský otvírák
VHS Čerlinka oznámila konání mimořádné valné hromady, konané dne 4.8.2014, na které se v souvislosti
s novým Občanským zákoníkem budou schvalovat nové stanovy VHS Čerlinka Litovel
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.
7) Diskuse
Kolář Antonín – dotaz, v jaké fázi je v současné době oprava místní MŠ. Starosta obce uvedl, že v celé budově je
již odřezané topení, odkopané okolo budovy a začíná se s izolacemi. Uvedl, že stavitel navrhl drenáž, která bude
odvádět vlhkost od budovy pryč. Podotknul, že s tímto se v původním projektu nepočítalo. Zatím není známa
přesná cena, ale neměla by přesáhnout 20.000,-Kč. Zastupitelé se shodli, že je vhodné tuto drenáž nechat udělat.
Ing. Fišer konstatoval, že dle jeho úsudku by měla firma stavení práce urychlit, jinak nebude možné stihnout
dohodnutý termín ukončení realizace akce.
Ing. Miloš Fišer – uvedl, že s ohledem na skutečnost, že do dnešního dne nebyl vydán hnojický zpravodaj,
navrhuje dát do usnesení přesný termín jeho zpracování a toto uložit starostovi obce. Dohodnut byl termín
nejpozději do 8.8.2014. Byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ukládá starostovi obce zpracovat a vydat nejpozději do 8.8.2014 Hnojický
expres s informacemi o kanalizaci – 7 hlasů pro.
Ing. Miloš Fišer – dotázal se, zda je již v současné době znám program letošních hodových slavností. Starosta
obce uvedl, že letos nejsou žádná významná výročí a tak program letošních hodů bude skromnější a bude součástí
vydaného Hnojického expresu. Dále informoval ZO, že se bude konat v rámci hodových oslav i výstava
v kulturním sále OÚ, kterou uspořádá pan Oldřich Pol. Hodové slavnosti bude opět organizovat místní TJ Sokol.
BF – informoval ZO o nutnosti ořezu lípy v místní části obce ve směru na Žerotín / ve mlýně /.
BF – informoval ZO, že v místní části obce Kukov vzrostlá bříza zasahuje již do vedení VN a padají z ní větve.
Navrhuje vyzvat vlastníka pozemku, na kterém tato bříza stojí, ke zjednání nápravy.
BF – vznesl připomínku, že na úřední desce OÚ byl zápis z minulého ZO zveřejněn v pozdějším termínu, než
bývá obvyklé.

SJ – vznesla dotaz, jak to vypadá s výsadbou topolů v zatáčce ve směru na Šternberk. Starosta uvedl, že
k výsadbě zatím nedošlo.
SJ – vznesla dotaz, zda se bude čistit obec kolem chodníků, jak tomu bývalo každým rokem. Starosta odpověděl,
že bude ještě před blížícími se hodovými oslavami.
Ing. Miloš Fišer – dotázal se, zda je již opraven místní rozhlas, co se týká bručení před čp. 115. Starosta uvedl, že
ano, rozhlas je opraven a oprava probíhala ve dnech 17. – 18. 7.2014.
SJ – dotázala se, kde přesně lze zjistit, kde je hranice pozemku obecního a soukromého. Starosta uvedl, že nejlépe
na Katastrálním úřadě, ale vzhledem k tomu, že naše obec do současné chvíle není digitalizovaná, tak i tam budou
údaje pouze přibližné a přesně vyměří pouze geometr.
SP – tlumočil ZO rozhodnutí Občanského sdružení Základna Hnoyland o změně vytápění staré sokolovny, která
je v současné době využívána jako herna stolního tenisu. Jak pan Smrček uvedl, rozhodli se změnit vytápění
z plynového na elektrické z důvodu snížení topných nákladů. Jelikož OS Základna Hnoyland byl poskytnut
příspěvek z rozpočtu obce na rok 2014, po projednání ZO navrhuje schválit dodatek č. 1 k této smlouvě, aby bylo
vše v souladu s poskytnutým příspěvkem. Byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne 26.
5.2014 OS Základna Hnoyland, kterým se mění účel poskytnutí dotace na vytápění budovy – 7 hlasů pro.
Adam Václav – dotázal se, z jakého důvodu nejsou na mostku ve směru na Žerotín značky, vyznačující
maximální únosnost tohoto mostku. Starosta obce uvedl, že to již také zjišťoval a bylo mu sděleno, že takové
označení není nutné. Je zde pouze cedulka s evidenčním číslem mostu.
SJ – požádala ZO o obsekání vjezdových cedulí, umístěných na krajích obce. Dle jejího názoru je to příliš
zarostlé a není vidět obrázek, což je velká škoda.
Ing. Miloš Fišer – dotázal se, kdo umístil v naší obci rychlostní značky 40 km/h. Starosta uvedl, že takto učinila
firma zajišťující objížďky.
SJ – dotázala se, zda někdy do budoucna bude řešen chodník k místní vinárně. Zastupitelé uvedli, že tímto se již
v minulé době zabývali, ale jedná se o soukromý pozemek a nedal by se na něm vybudovat chodník splňující
normy. Navrhují řešit chodník po vybudování kanalizace a na protější straně komunikace.
8)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.25 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.

