38. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.8.2014 – 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Ing. Jarmila Hubáčková, Ing. Miloš Fišer, Antonín Kolář, Josef Papica, Zdeněk Vyhnánek, Adam Václav, Švancerová
Lucie, Zdeněk Jurásek
Omluveni: Kašpárek Libor

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 37. zasedání ZO ze dne 28.7.2014
Kontrola usnesení z 37. zasedání ZO ze dne 28.7.2014
Schválení rozpočtové změny č.3/2014
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Místostarosta obce zahájil 38. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2010-2014 v 19.00 hodin.
Přivítal členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Upozornil, že z dnešního zasedání bude pořizován zvukový záznam.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, omluven je starosta obce pan Libor Kašpárek z důvodu
čerpání řádné dovolené a prohlásil 38. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl místostarosta obce paní Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu
– 8 hlasů pro.
Místostarosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 38.
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 38. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne
25.8.2014 – 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 37. zasedání ZO ze dne 28.7.2014 – místostarosta obce informoval ZO, že zápis byl řádně ověřen
schválenými ověřovateli, a to panem Ing. Milošem Fišerem a panem Antonínem Kolářem. Poté byl zápis v souladu
s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Místostarosta obce 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 podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis ze 37. zasedání ZO, konaného dne 28.7.2014 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 37. zasedání ZO dne 28.7.2014 – ZO na svém 37. zasedání pověřilo v bodě:
3.1. starostovi obce zpracovat a vydat nejpozději do 8.8.2014 Hnojický expres s informacemi o kanalizaci – tento bod
byl splněn, Hnojický expres byl vydán 4.8.2014
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 37-2014 ze zasedání ZO
dne 28.7.2014 – 8 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtové změny č. 3/2014 – místostarosta obce informoval ZO, že jako vždy se jedná o změnu rozpočtu
dle skutečných výdajů a příjmů a s podrobnostmi všechny přítomné seznámí účetní obce paní Blanka Adamová. Po
projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2014 v rozpočtu obce Hnojice
na rok 2014 – 8 hlasů pro.
5) Kanalizace a ČOV – místostarosta obce uvedl, že na minulém zasedání ZO byl vybrán na tuto akci dodavatel stavby.
Na poradě s představiteli vítězné firmy jsme viděli prezentaci, která bude předvedena občanům obce a bude poté
umístěna i na internetu, aby se každý občan mohl seznámit s plánovaným průběhem výstavby. Dále upozornil, že
nyní nám plyne termín k podepsání smlouvy. Ta bude po dohodě starosty obce a vedení firmy Hochtief podepsána
dne 1.9.2014.
Dále místostarosta obce uvedl, že na minulém zasedání bylo schváleno, že obec zadá projektantovi vyprojektování
přípojek ke všem rodinným domům, které k připojení budou projekt potřebovat. Firma AQUA PROCON s.r.o. Brno
naší obci přislíbila tyto projekty zpracovat, cena jednoho projektu se všemi náležitostmi činí 2.750,- Kč bez DPH +
250,-Kč správní poplatek osvobozený od DPH. Po projednání byl podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje firmu AQUA PROCON s.r.o. Brno ke zpracování projektů na
přípojky pro všechny občany, kteří je budou potřebovat k napojení se na novou kanalizaci za cenu 2.750,- Kč
bez DPH a úhradu poplatku 250,- Kč za každý projekt – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o dílo č. 1398214 s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno za
zhotovení projektových dokumentací domovních kanalizačních přípojek – 8 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé – jak uvedl místostarosta obce, od minulého zasedání ZO jsme neobdrželi žádnou poštu.
Různé:
V rámci kontrolního dne v MŠ bylo zjištěno a následně ujednáno, že z důvodu končícího termínu dokončení akce
„Energetické úspory v MŠ Hnojice“, který je dle rozhodnutí a přidělení dotace a rovněž dle smlouvy o dílo
s firmou INVEST CZ a.s. Šternberk k datu 31.8.2014, je nutné tento termín prodloužit. Místostarosta obce tedy
předložil ZO k projednání a následnému schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou INVEST CZ a.s.
Šternberk na dodávku díla „Energetické úspory v MŠ Hnojice“, kterým se mění bod V. termín plnění předmětu
díla – termín ukončení plnění ( předpokládaný ) a předání na 15.09.2014. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 105/14 ze dne 8.7.2014 s firmou
INVEST CZ a.s., Šternberk pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice” – 8 hlasů pro.
Paní ředitelka místní Mateřské školy, jíž je obec zřizovatelem, předložila ke schválení ZO žádost o povolení
výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2014/2015 z 24 dětí na 26 dětí. Po projednání ZO k tomuto nemá žádné
připomínky a byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Hnojice na školní rok
2014/2015 z 24 dětí na 26 dětí – 8 hlasů pro.
Místostarosta obce předložil ZO k projednání žádost pana Karla Petra, čp. 82 ve věci zajištění odborného
prořezání proschlé lípy, která stojí na hranici jeho soukromého a obecního pozemku. Jak bylo zjištěno, toto bylo
řešeno již v dřívější době. ZO bere žádost pana Karla Petra na vědomí a bude prověřeno, zda lípa stojí na
obecním pozemku či na soukromém pozemku žadatele. Pokud bude zjištěno, že lípa stojí na pozemku obce, bude
v období vegetačního klidu proveden průřez.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace místostarosty v bodě Došlá pošta a různé – 8
hlasů pro.
7) Diskuse
Vyhnánek Zdeněk - vznesl dotaz, zda je v současné době nějakým způsobem zabezpečena chata „Bumbálka“ za
obcí ve směru na Žerotín, hlavně, aby se dovnitř nedostaly děti a mladiství. Dle jeho názoru je zde nebezpečí
požáru. Navrhuje na tuto skutečnost upozornit myslivce.
SJ – dotázala se, kdy se v naší obci začne kopat kanalizace. K tomuto jí bylo ze strany ZO sděleno, že prezentace
ke kanalizaci proběhne 18. 9.2014, místo a čas bude upřesněn obecním rozhlasem. Na této prezentaci bude
občanům sděleno, kdy výstavba kanalizace začne, v jakém místě obce se bude začínat a jakým způsobem bude
celá výstavba probíhat včetně harmonogramu jednotlivých prací při výstavbě kanalizace.
SJ – vznesla dotaz, jestli je velký problém umístit na nějakém místě zakoupenou fotopast. Místostarosta obce
uvedl, že jemu žádné potíže s umístěním fotopasti známy nejsou, jen není možné umístit fotopast na příliš
frekventovaném místě. Fotopast je určena pro klidná zákoutí.
Adam Václav – dotázal se, zda je toto zasedání poslední do konání komunálních voleb, konaných ve dnech 10. a
11.10.2014 nebo zda ještě jedno bude. Bylo mu sděleno, že současné ZO se ještě sejde při posledním zasedání do
voleb, které se bude konat 29. 9.2014.
SJ – dotázala se, kdy již budou zasazeny topoly „U křížku“ ve směru na Šternberk. Pan Kolář přislíbil, že do
příštího zasedání ZO budou zasazeny, budou-li příznivé podmínky.
8)

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.

