Starosta obce uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že se blíží komunální volby a do těchto voleb už nebude možno svolat zasedání
ZO a schválit smlouvu o poskytnutí dotace na kanalizaci, požádal o pověření schválení a podpisu této smlouvy, aby obec byla
schopna čerpat dotace ze SFŽP ČR už v tomto roce. K tomuto vznesl dotaz Ing. Fišer, zda je již v současné době známé, jaká
bude splatnost faktur. Starosta obce uvedl, že si v současné době není jist, zda 60 dnů nebo 90 dnů, je to uvedeno ve smlouvě.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce schválením a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na akci
„Hnojice – Kanalizace a ČOV“ – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě „Hnojice - Kanalizace a ČOV“ – 9 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé:
- ČEZ Distribuce zaslal výzvu na odstranění a okleštění stromoví – bylo zveřejněno na úřední / i elektronické / desce
- Hospic na Svatém Kopečku nás požádal o finanční podporu na provoz
- SFŽP ČR zaslal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu č. 14174913 o poskytnutí podpory na akci „Energetické úspory
v MŠ Hnojice“ – projednáno a schváleno v bodě č. 5 dnešního zasedání ZO
- SFŽP ČR zaslal informace k finančně platebnímu kalendáři na akci „Energetické úspory v MŠ Hnojice“
Různé: starosta obce uvedl, že již před časem byl projednáván na zasedání ZO návrh Olomouckého kraje na změnu dopravní
obslužnosti. V té době bylo dohodnuto, že bude naše obec požadovat další informace. Těchto obcí bylo více, proto Olomoucký
kraj s KIDSOKem vedli další jednání s dopravci. Koncem minulého týdne se dohodli, že všechny smlouvy z obcí se převedou z
obcí na Olomoucký kraj. K dnešnímu dni nám pan Hall z firmy Vojtila přinesl smlouvu o postoupení smlouvy o závazku veřejné
služby z nás na Olomoucký kraj, stejnou smlouvu je nutné schválit s firmou ARRIVA Morava a s Olomouckým krajem se musí
schválit Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Tím by mělo být zajištěno, že
dopravní obslužnost v naší obci zůstane zachována, ale díky tomu, že tento příspěvek budou muset platit všechny obce, bude naše
obec od příštího roku platit 43.610,- Kč místo současných 198.000,- Kč. Tato částka je vypočítána z počtu obyvatel obce kdy
příspěvek na jednoho občana činí 70,- Kč. Starosta obce vznesl dotaz, zda má k tomuto bodu nějaké připomínky. Nebylo tomu
tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje Smlouvy o postoupení závazku veřejné služby na zajištění
dopravní obslužnosti mezi obcí, Olomouckým krajem a firmami VOJTILA TRANS s.r.o. a ARRIVA MORAVA a.s. a
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi obcí Hnojice a Olomouckým
krajem – 9 hlasů pro.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.
Starosta obce dříve než zahájil diskusi, poděkoval všem členům zastupitelstva za jejich práci v tomto již končícím volebním
období. Vyzdvihl především atmosféru a dobrou komunikaci v zastupitelstvu, kdy se dle jeho názoru většina jednání nesla v ryze
pracovním duchu, což se projevilo i v tom, kolik práce se udělalo. Připomenul jen ty nejdůležitější věci, kterými podle něho bylo
schválení nového územního plánu obce, vybudování nových sociálních bytů na poště, zateplení a nové topení v budově MŠ a
samozřejmě dokončení příprav a získání dotací 73.000.000,- Kč na zatím největší investiční akci v Hnojicích – výstavbu
kanalizace a ČOV. Uvedl, že bez přispění všech členů zastupitelstva obce by se tolik práce udělat nedalo a všem ještě jednou
vyslovil své velké poděkování.
8) Diskuse:
Kolář Antonín – vznesl dotaz, zda zbouraná kaplička ve směru na Žerotín, do níž začátkem měsíce září naboural osobní
automobil, je zařazena v majetku obce a zda je plánována její oprava, resp. stavba nové kapličky, jelikož z kapličky původní
zbyla pouze stavební suť. Starosta obce uvedl, že zbouraná kaplička je vedena v majetku obce a v současné chvíli je její
demolice již řádně nahlášena na pojišťovně, u níž máme pojištěn obecní majetek a celá věc bude řešena jako pojistná událost.
Na výstavbu nové kapličky bude vyhlášeno výběrové řízení a poté bude postavena kaplička nová a požadavek ze strany obce
bude, aby se co nejvíce podobala kapličce původní.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, jak je možné, že ve středu 10.9.2014, kdy byl úřední den byl OÚ uzavřen. Starosta obce uvedl,
že v tomto týdnu byla z jeho strany i na poslední chvíli ze strany účetní obce čerpána řádná dovolená.
Vyhnánek Zdeněk – dotázal se, zda již bylo řešeno s mysliveckým sdružení zabezpečení „bumbálky“. Starosta uvedl, že
s jednatelem mysliveckého sdružení tuto záležitost projednal a bylo dohodnuto, že ze strany myslivců bude „bumbálka“
zabezpečena. Dále starosta obce uvedl, že již v současné chvíli je mu znám fakt, že pozemek, na kterém „bumbálka“ stojí
koupil nový majitel, který se chystá boudu na tomto pozemku řešit.
ŠJ – dotázala se, zda by nebylo možné zavést v naší obci biopopelnice, stejně tak, jak jsou zavedeny ve vedlejší obci
Štěpánov. K tomuto starosta obce uvedl, že v současné době je v jednání připojení se k obci Štěpánov ve věci výstavby
kompostárny, nebo si zřídit vlastní menší kompostárnu, jelikož v současné době jsou vypsány dotace na vybudování malých
komunitních kompostáren. Vše bude záležitostí dalších jednání.
JA – osobně poděkoval starostovi obce a všem členům ZO a to především za to, jakým způsobem se ve volebním období
2010 - 2014 postarali o církevní kulturní památky a rovněž za poskytnuté finanční příspěvky Římskokatolické farnosti
Hnojice a připomněl, že ne vždy v minulosti byla spolupráce mezi obcí a farností takto dobrá.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.41 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.

