2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 24.11.2014 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Ing. Miloš Fišer, Antonín Kolář, Zdeněk Vyhnánek, Adam Václav, Zdeněk Jurásek, Mgr. Adam Tomáš,
Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 29.9.2014
Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 29.9.2014
Volba předsedů a členů výborů
Delegování zástupce obce Hnojice na valné hromady VHS Čerlinka, s.r.o.
Schválení rozpočtové změny č. 5
Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015
Schválení poskytovatele úvěru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 19.00 hodin. Přivítal členy
zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Upozornil, že z důvodu instalace nového počítače nebyl do dnešního zasedání přeinstalován program k nahrávání zvukových
záznamů, tudíž z dnešního zasedání nebude pořizován zvukový záznam.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, nepřítomen je pan Antonín Kolář, a prohlásil 2. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Bc. Luďka Jašíčka.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Bc. Luďka Jašíčka – 8 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 2. 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. Ing. Fišer podal připomínku, že jemu program dnešního zasedání doručen nebyl. Po kontrole bylo
zjištěno, že program byl mylně zaslán panu Oldřichu Polovi místo Ing. Fišerovi, za což se starosta obce panu Ing Fišerovi omluvil
a přislíbil nápravu. Dostavil se pan Antonín Kolář / čas 19.03 hodin /. Poté byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 2. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 24.11.2014 – 9
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 39. zasedání ZO dne 29.9.2014 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to slečnou Lucií Švancerovou a panem Václavem Adamem. Poté byl v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích zápis řádně
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 podán:
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zápis z 39. zasedání ZO, konaného dne 29.9.2014 bez připomínek – 9 hlasů pro.
Kontrola zápisu z 1. zasedání ZO dne 3.11.2014 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Mgr. Tomášem Adamem a panem Václavem Adamem. Poté byl rovněž v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích
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 rovněž za
schválený a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zápis z 1. zasedání ZO, konaného dne 3.11.2014 bez připomínek – 9 hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 39. zasedání dne 29.9.2014 - ZO na svém 39. zasedání pověřilo v bodě:
3.1. starostu obce schválením a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ – k tomuto
starosta obce podal informaci, že bohužel ROPD a smlouva nám dosud nebyly doručeny, proto ji do této chvíle nemohl podepsat.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 39/2014 ze zasedání ZO dne 29.9.2014 – 9
hlasů pro.
ZO na svém 1. zasedání ve volebním období 2014-2018 dne 3.11.2014 neuložilo ani nepověřilo nikoho žádnými úkoly, usnesení
tedy není třeba kontrolovat.

4) Volba předsedů a členů výborů ZO Hnojice – starosta obce uvedl, že po dobrých zkušenostech z minulého volebního období,
kdy zastupitelstvo vytvořilo pouze výbory povinné ze zákona – kontrolní a finanční, a výbor kulturní a sociální, navrhl jít stejnou

cestou. Dodal, že v případě potřeby je možné vždy vytvořit výbor pro určitou konkrétní věc či činnost. Dotázal se, zda má
k tomuto někdo nějaké připomínky a návrhy. Nebylo tomu tak, byl tedy předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice zřizuje tyto výbory: kontrolní, finanční a sociální a kulturní – 9 hlasů pro.
Poté bylo přistoupeno k volbě předsedů jednotlivých výborů. Na funkci předsedy výboru kontrolního navrhl starosta obce pana
Václava Adama. Dotázal se, zda má někdo z přítomných jiný návrh. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice zvolilo za předsedu kontrolního výboru pana Václava Adama – 7 hlasů pro, 2 se zdrželi
hlasování.
Na funkci předsedy výboru finančního navrhl starosta obce pana Bc. Luďka Jašíčka. Dotázal se, zda má někdo z přítomných jiný
návrh. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice zvolilo za předsedu finančního výboru Bc. Luďka Jašíčka – 8 hlasů pro, 1 se zdržel
hlasování.
Na funkci předsedy výboru kulturního a sociálního navrhl starosta obce pana Zdeňka Vyhnánka. Dotázal se, zda má někdo
z přítomných jiný návrh. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice zvolilo za předsedu kulturního a sociálního výboru pana Zdeňka Vyhnánka – 7 hlasů pro,
2 se zdrželi hlasování.
Po provedené volbě předsedů jednotlivých výborů bylo dohodnuto, že členové jednotlivých výborů budou voleni na dalším
zasedání ZO a to až poté, co si je navrhnou sami výše zvolení předsedové výborů.
Dále starosta obce upozornil na nutnost provést změnu podpisových vzorů k ZBÚ obce. Navrhl, aby podpisový vzor u ČS, a.s.
měl opět starosta obce, místostarosta obce a předseda finančního výboru. K tomuto neměl nikdo žádné připomínky, byl tedy
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje změnu podpisového vzoru pro tyto členy: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek a
Bc. Luděk Jašíček – 9 hlasů pro.
5) Delegování zástupce obce Hnojice na valné hromady VHS Čerlinka, s.r.o. – jak uvedl starosta obce, je třeba nově delegovat
zástupce na valné hromady VHS Čerlinka s.r.o. Obvykle jimi bývají starosta obce a místostarosta obce. Dotázal se, zda má
k tomuto někdo jiný návrh či připomínku. Nebylo tomu tak, proto byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice deleguje zástupce obce Hnojice na Valné hromady VHS ČERLINKA s.r.o. Litovel,
svolávané ve volebním období 2014-2018, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana
Zdeňka Juráska – 9 hlasů pro.
6) Schválení rozpočtové změny č. 5 – starosta obce uvedl, že tato rozpočtová změna vychází z navýšení rozpočtu obce na rok 2014
o neočekávané příjmy a výdaje. S podrobnostmi seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která uvedla, že tímto
předloženým rozpočtovým opatřením bude především navýšení rozpočtu jak na straně příjmů o daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů. Ve stejné výši byla upravena strana výdajová / návrh rozpočtové změny č. 5 je přílohou tohoto zápisu /.
Po projednání byl předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 v rozpočtu obce na rok 2014 – 9 hlasů
pro.
Jak dále starosta obce uvedl, s rozpočtovou změnou souvisí, že stejně jako v minulých letech by zastupitelstvo obce měli pověřit
starostu schválením rozpočtové změny č. 6, ve které budou promítnuty skutečné příjmy a výdaje ke konci tohoto roku. Starosta
informoval ZO, že jsme opakovaně upozorňováni úředníky OK, kteří u nás provádějí přezkoumání hospodaření, že výhodnější je,
aby ZO pověřilo starostu obce schvalováním všech rozpočtových změn s tím, že každá schválená rozpočtová změna bude
předkládána ZO na následujícím zasedání po jejím schválení na vědomí. Tím si zastupitelé stále udrží o rozpočtových změnách
přehled. Jak uvedl starosta obce, dlouho se tomuto bránil, ale vzhledem k tomu, že se tím vyhneme problémům s pozdním
schválením rozpočtových změn v případě, že nebude svoláno zasedání ZO. K tomuto se vyjádřil pan Ing. Fišer, že v podstatě
s tímto nemá problém, ale navrhuje, aby rozpočtové změny neschvaloval pouze starosta obce, a doporučuje, aby druhou osobou
pověřenou ke schvalování rozpočtových změn ve schváleném rozpočtu obce byl i předseda finančního výboru pan Bc. Luděk
Jašíček. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice pověřuje starostu obce a předsedu finančního výboru ZO obce Hnojice
schvalováním všech rozpočtových změn ve volebním období 2014-2018 – 9 hlasů pro.
7) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015 – stejně jako v předchozích letech navrhl starosta obce do doby, než
bude schválen rozpočet obce na rok 2015, tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou
výdaje řídit výdaji dle schváleného rozpočtu obce na rok 2014“. Jak starosta obce uvedl, rozpočet na rok 2015 bude předložen ZO
ke schválení co nejdříve na začátku příštího roku. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se
budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného rozpočtu obce na rok 2014“ – 9 hlasů pro.
8) Schválení poskytovatele úvěru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ – starosta obce informoval ZO, že nabídku na
poskytovatele úvěru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ podaly pouze dvě banky, a to Česká spořitelna, a.s. a Komerční
banka, a.s. Cena úvěru u ČS, a.s. je 1.709.465,97 Kč a u KB, a.s. 1.452.389,10 Kč. Výběrová komise proto na svém jednání dne
6.11.2014 vybrala poskytovatele úvěru Komerční banku a.s. Po projednání starosta obce podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytovatele úvěru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ Komerční banku,
a.s. – 9 hlasů pro.
9) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ – starosta obce podal ZO informaci, že do
dnešního dne jsme ROPD ani smlouvu přes sliby ze strany SFŽP nedostali. Nicméně ve čtvrtek paní projektová manažerka
zaslala znění ROPD včetně příloh tak, jak bude schváleno fondem a zasláno naší obci ke schválení. Tento podklad byl přiložen

všem členům ZO k prostudování spolu s programem dnešního zasedání. Starosta obce požádal ZO o pověření ke schválení této
smlouvy, aby bylo možné tuto smlouvu schválit ihned, jakmile nám bude doručena a nebude nutné kvůli tomuto svolávat další
zasedání ZO. K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce schválením a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na akci
„Hnojice – Kanalizace a ČOV“ – 9 hlasů pro.
10) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak si jistě už všichni všimli, na kanalizaci i ČOV se už usilovně v naší obci pracuje.
Podal informaci, že v tuto chvíli pracují tři party na hlavním potrubí a jedna parta na ČOV a jakmile bude položeno dostatečně
dlouhé potrubí, začne další parta pokládat odbočky k jednotlivým nemovitostem. S tím se počítá výhledově až po novém roce,
budou-li dobré povětrnostní podmínky. Vzhledem k tomu, že již nyní začínají potíže s projíždějícími vozidly kolem stavby
kanalizace a ČOV, bude se situace řešit a to v tom smyslu, že nákladní auta budou mít přes naši obec úplný zákaz průjezdu a
osobní auta na semafor, jak bylo plánováno již dříve. Toto by mělo být zařízeno již od 1.1.2015, pokud to bude krajem schváleno.
Dále starosta obce uvedl, že přestože v tuto chvíli ještě stále nemáme podepsanou smlouvu se SFŽP, tak na její podepsání čekáme
každým dnem a proto byla podána žádost o proplacení prvních faktur, které by měly být SFŽP proplaceny ještě v tomto roce.
Pokud se toto podaří, nedostaneme se do problémů s financováním akce, které by nám hrozily v případě, že nám SFŽP faktury
letos neproplatí. Dodavatel byl však na tuto situaci upozorněn a je připraven toto možné období dočasně překlenout financováním
ze svých prostředků.
Dále starosta obce informoval ZO, že na kontrolních dnech se narazilo na problém, týkající se revizních šachtiček. Tyto šachtičky
nejsou ze zákona povinné, proto v projektu nejsou. Jenže díky tomu bychom teď měli kanalizaci bez revizních šachtiček, což je
velmi nepraktické, a to z následujících důvodů:
1) bez šachtiček nedokážeme případné kontrole ze SFŽP dokladovat, kam bylo dílo financováno ze strany obce a odkud si jej
financovali sami občané
2) bez šachtiček se bude obtížně kontrolovat, co z jednotlivých nemovitostí do kanalizace odtéká
3) v případě ucpání nebude možno přípojku účinně vyčistit
Tato vzniklá situace byla projednána s dodavatelem a ten nabídl pro naši obec zhotovení šachtiček za cenu 1.500,- Kč za 1
šachtičku, tj. asi 330.000,- Kč za všechny šachtičky v obci. Jak starosta obce konstatoval, kdyby si tyto šachtičky měli stavět
občané sami, vyšla by je jedna šachtička na cca 6.500 - 7.500,- Kč. Proto navrhl, aby byla schválena výstavba těchto šachtiček, a
to tak, aby tyto šachtičky byly ukončením obecní odbočky na hranici pozemku občana a aby se do těchto šachtiček občané mohli
napojit přípojkami ze své nemovitosti. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k jeho návrhu nějaké připomínky. Ing. Fišer pouze
upozornil, aby se dávalo při výstavbě šachtiček pozor na to, aby byly pojízdné, tedy aby bylo možno přes ně přejíždět
motorovými vozidly. Jiné připomínky nebyly vzneseny a po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje pořízení revizních šachtiček na všechny kanalizační odbočky zhotovitelem
kanalizace firmou HOCHTIEF CZ a.s. v ceně 1.500,- Kč za jednu šachtičku – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě „Hnojice - Kanalizace a ČOV“ – 9 hlasů pro.

11) Došlá pošta a různé:
OS Základna Hnoyland podala vyúčtování neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce za rok 2014
OS Hagnózek podal vyúčtování neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce za rok 2014
ČEZ zaslal oznámení o zahájení prací a vstupů na pozemky při zřizování odbočky VN – práce již byly ukončeny
TJ Sokol Hnojice podal vyúčtování neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce za rok 2014
pan Pol Oldřich doručil vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce Hnojice pro volební období 2014 - 2018
Římskokatolická farnost Hnojice podala žádost o změnu využití neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014
– jak informoval starosta obce, farnostní rada projednala umístění mříží před sakristii a zjistila, že by tam neměly praktické
využití a místo toho žádají o možnost změny na nákup tepelných rohoží do lavic kostela v Hnojicích. Tepelné rohože jsou
v dnešní době v kostelech standardem, a jak uvedl starosta obce, na jižní Moravě snad všechny kostely mají už nejméně 10 let
vyřešeno vytápění lavic, a tímto by se to vyřešilo i v naší obce. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k tomuto nějaké
připomínky. Nebylo tomu tak, po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne 26.5.2014
Římskokatolické farnosti Hnojice, kterým se mění účel poskytnutí dotace na nákup tepelných rohoží do lavic kostela v
Hnojicích – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.
12) Diskuse:
Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, zda billboardy s firmou Fochtief CZ a.s. budou celou dobu stavby „Hnojice-kanalizace a ČOV“
v parku ve středu obce. Starosta uvedl, že budou, jen na jednom z nich bude jiná plachta, která je v současné době ve výrobě.
Kořenek Miroslav – požádal o výměnu nebo opravu nástěnky u místního obchodu, do které zatéká. Starosta uvedl, že zjistí, kolik
by v tomto případě stála oprava a pokud tato částka bude vyšší, pořídí se nástěnka nová. Rovněž bylo projednáno případné
přemístění nástěnky na náměstí.
Kořenek Miroslav – požádal, zda nejdou lavičky z chodby OÚ uskladnit jinam. Dle jeho názoru není vhodné, aby při vstupu na
OÚ byla chodba plná laviček. Starosta uvedl, že v současné chvíli neví o jiném místě, kde by se mohly lavice přemístit a na
obecní dvorek pod plachtu se mu to nezdá vhodné. Uvedl, že o vhodném místě pro přemístění a uskladnění bude přemýšlet.
SJa – uvedla, zda by nebylo vhodné dát na začátek obce v každém směru při vjezdu do obce informační tabule s informací, že
v naší obci probíhá výstavba kanalizace a ĆOV. Jak uvedl starosta obce spolu s místostarostou obce, výstražné tabule jsou na
cestách, na nichž se pracuje, umístěny.
HJ – požádala o prořezání vrby, stojící v zatáčce ve směru na obec Liboš. Uvedla, že projíždějící auta jezdí až po poli, když se jí
vyhýbají.

Kolář Antonín – navrhuje umístit na vstupní dveře OÚ tabulku s úředními hodinami na OÚ i spolu s telefonními kontakty na
starostu a místostarostu obce, případně i s odkazem na e-mail obce a www stránky.
SP – dotázal se, v jaké fázi je v současné době demolice RD čp. 94. Starosta obce uvedl, že demoliční výměr na tuto stavbu byl
již stavebním úřadem ve Šternberku vydán. Bude prověřeno na stavebním odboru MěÚ ve Šternberku.
SJ – dotázala se, zda ještě do vánočních svátků vyjde Hnojický expres. Starosta obce uvedl, že ano. V tom případě paní SJ žádá,
aby bylo v tomto čísle Expresu zveřejněno, jak se někteří občané chovají v areálu místního hřiště. Bylo dohodnuto, že paní SJ
napíše článek a i spolu s fotografiemi dodá starostovi obce.
Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, zda je možné nějakým způsobem řešit zasahující okrasné stromky a keře do chodníků. Bylo
dohodnuto, že pan Kořenek písemně zlokalizuje příslušná místa, kterých se tento problém týká, a poté budou příslušní občané na
tuto skutečnost upozorněni.
Kolář Antonín – dotázal se, v jaké fázi je v současné době zbouraná kaplička v Hájku ve směru na obec Žerotín. Starosta obce
uvedl, že v současné době tuto záležitost prověřuje Česká pojišťovna a poté bude vyhlášeno výběrové řízení na stavbu nové
kapličky. Dle názoru starosty obce k výstavbě dojde až v jarních měsících. Ing. Fišer doporučuje vylepšit dopravní značení, aby
se tato situace již neopakovala.

13) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.11 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.

