4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 2.2.2015 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Antonín Kolář, Zdeněk Vyhnánek, Adam Václav, Zdeněk Jurásek, Mgr. Adam Tomáš, Kořenek
Miroslav, Bc. Jašíček Luděk
Omluveni: Ing. Miloš Fišer

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze 2. a 3. zasedání ZO ze dnů 24.11.2014 a 4.1.2015
Kontrola usnesení ze 2. a 3. zasedání ZO ze dnů 24.11.2014 a 4.1.2015
Informace o rozpočtové změně č.6/2014
Schválení členů výborů ZO Hnojice
Schválení podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště u MŠ Hnojice
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

Starosta obce zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 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 z pracovních důvodů pan Ing. Miloš Fišer a prohlásil 4.
zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka Vyhnánka – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 4. 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, tudíž starosta předložil:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 4. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 2.2.2015 – 8
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu ze 2. zasedání ZO dne 24.11.2014 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to Ing. Milošem Fišerem a panem Bc. Luďkem Jašíčkem. 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 2. zasedání ZO, konaného dne 24.11.2014 bez připomínek – 8
hlasů pro.
Kontrola zápisu z 3. zasedání ZO dne 4.1.2015 – starosta obec uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Zdeňkem Juráskem a panem Antonínem Kolářem. 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 ze 3. zasedání ZO, konaného dne 4.1.2015 bez připomínek – 8 hlasů
pro.

1)

3) Kontrola usnesení ze 2. zasedání dne 24.11.2014 pověřilo v bodě:
6.1. starostu obce a předsedu finančního výboru ZO obce Hnojice pana Bc. Luďka Jašíčka schvalováním všech rozpočtových
změn ve volebním období 2014-2018 – starosta obce informoval ZO, že byla schválena rozpočtová změna č.6/2014 ve
schváleném rozpočtu obce na rok 2014 a budou-li schvalovány další rozpočtové změny, ZO bude vždy o těchto změnách
informováno, aby je mohlo vzít na vědomí.
6.2. starostu obce schválením a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ – starosta obce
uvedl, že smlouva jím byla schválena a podepsána a odeslána na SFŽP.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 2/2014 ze zasedání ZO
dne 24.11.2014 – 8 hlasů pro.
Na svém 3. zasedání zastupitelstvo dne 4.1.2015 neuložilo ani nepověřilo nikoho žádnými úkoly, usnesení tedy netřeba
kontrolovat.

4) Informace o rozpočtové změně č. 6/2014 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a
výdajů a s rozpočtovou změnou seznámila ZO paní Blanka Adamová, která informovala členy ZO, že důvodem změny č. 6/2014

byla především I. část přijaté dotace na akci „Hnojice-Kanalizace a ČOV“ v celkové částce 7.694.010,22 Kč, což se promítlo jak
na straně příjmů, tak na straně výdajů. Dále bylo v rámci této rozpočtové změny řešeno přeúčtování dotace ze SFŽP na akci
„Energetické úspory v MŠ Hnojice“ / viz kopie návrhu rozpočtové změny č. 6/2014, která je nedílnou součástí tohoto zápisu /.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí rozpočtovou změnu č.6/2014 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2014 – 8
hlasů pro.

5) Schválení členů výborů ZO Hnojice – starosta obce uvedl, že na minulém zasedání byly schváleny výbory ZO, a to kontrolní,
finanční a výbor kulturní a sociální včetně jejich předsedů. Na dnešním zasedání je nutné schválit členy jednotlivých výborů,
které si předsedové navrhli. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje členy kontrolního výboru: Petr Smrček, Josef Papica, finančního výboru:
Ondřej Coufal, Ing. Jarmila Hubáčková a kulturního a sociálního výboru: Miroslav Kořenek, Pavla Šperlichová, Jiřina
Švancerová, Marcela Vyhnánková – 8 hlasů pro.

6) Schválení podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště u MŠ Hnojice – starosta obce informoval ZO, že paní
ředitelka místní MŠ už dlouho chtěla nové hřiště, protože na starém hřišti jednotlivé hrací prvky přestávaly postupně vyhovovat
měnícím se normám a musely být odstraňovány. Nové hřiště jsme ale nechtěli dělat, dokud nebude hotová kanalizace.
V současné době je již výstavba kanalizace v naší obci v plném proudu a v nejbližší době bude vybudována i kanalizační přípojka
k MŠ, tudíž už nebude nic bránit vybudování nového dětského hřiště. Starosta informoval, že MMR byla vypsána dotace na
dětská hřiště. Ihned tedy byly osloveny tři firmy, které tato dětská hřiště realizují a jejichž hrací prvky splňují všechny podmínky
a paní ředitelce se jejich hrací prvky líbily. Paní ředitelka si vybrala hrací prvky a firmy nám daly své ceny. Starosta obce uvedl,
že nejlevnější firmě zadal vytvoření žádosti o dotace, a pokud dotace seženou, tak v naší MŠ i hřiště postaví.
Jednalo se o tyto firmy (dle abecedy):
Brenus s.r.o., Polešovice
625.230,-Kč
Jan Čermák, Jablonec nad Nisou
622.031,-Kč
TEWIKO systems s.r.o., Liberec
595.353,-Kč
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště a v případě získání
dotace schvaluje dodavatele této akce firmu TEWIKO systems s.r.o., Liberec za cenu 595.353,-Kč – 8 hlasů pro.

7) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že na kanalizaci i ČOV se stále pracuje, neboť nám zatím stále přejí
povětrnostní podmínky. Díky tomu stavebníci smazali skluz, který z počátku nabrali, a nyní už jsou s pracemi napřed oproti
harmonogramu. Je hotovo 20% délky kanalizace.
Co se papírových věcí týká, důležité je, že byla podepsána smlouva se SFŽP a tím je přiznání dotace definitivní. Už jsme z ní
hradili i první platby. Po uzavření financování v loňském roce jsme další platby hradili ze schváleného úvěru poskytnutého KB.
V rozpočtu máme dostatečnou finanční rezervu na proplacení probíhajících prací do doby, než začne práce opět proplácet SFŽP,
takže s financováním nehrozí žádné problémy. V tuto chvíli bylo proplaceno zaokrouhleně 23 milionů korun, což je 24%
z celkové ceny projektu. V této ceně se promítají ceny ČOV.
Pravidelně každé úterý probíhají kontrolní dny, na kterých se řeší všechny záležitosti spojené se stavbou. Zatím se stavba daří bez
větších problémů. Přesto tímto starosta obce apeluje na občany, aby byli trpěliví a v případě potřeby dbali pokynů pracovníků
stavby, nevjížděli ani nevcházeli pod pracující stroje a pokud možno se nezdržovali v pracovním prostoru stavby.
Zatím nejzávažnější problém, který se nám objevil, bylo vykrádání pracovišť stavebních firem a krádeže PHM ze stavebních
strojů. Pachatele se sice podařilo vyfotit, ale při pokusu o vyfocení lepších fotek pachatel odcizil nejen naftu ze stavebního stroje,
ale i fotopast. To vede k domněnce, že tyto krádeže prováděl někdo z blízkého okolí s kontakty u nás v obci. Proto starosta obce
prosí občany, aby měli oči otevřené a pokud uvidí něco podivného v okolí stavby, především v době, kdy se na stavbě nepracuje,
neváhejte a přijďte to nahlásit na OÚ nebo telefonicky či osobně starostovi či místostarostovi nebo kterémukoliv zastupiteli.
Starosta obce se dotázal, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu nějaké dotazy. Dotazy nebyly vzneseny, byl tudíž podán:
ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé:
VHS Čerlinka Litovel zaslala pozvánku na Valnou hromadu společnosti – ta byla letos mimořádně krátká a věcná, byl
schválen plán investičních akcí a hospodaření společnosti na rok 2015, cena vodného a stočného se mění jen o několik
haléřů oproti loňsku, takže můžeme říct, že v podstatě oproti jiným VHS nezdražujeme.
TJ Sokol Hnojice předal žádost o dotace z rozpočtu obce na rok 2015
ZK – žádost o doplnění PD ke stavbě kanalizace o napojovací šachtu na hranici pozemku parc.č. 248/94, k.ú. Hnojice
Charita Šternberk zaslala vyúčtování neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na rok 2014, a to jak za Denní pobyt
Rozkvět, tak za Charitní ošetřovatelskou službu
Energie pod kontrolou, ops, která pro naši obec vykonává správu odběrných míst pro spotřebu energie a zemního plynu,
nám zaslala Dodatek ke smlouvě, který vychází ze změny Občanského zákoníku a především změny zákona o veřejných
zakázkách. Jak informoval ZO starosta obce, jedná se především o to, že firma musí pro naši obec, jakožto subjekt,
hospodařící s veřejnými prostředky, nakupovat energie transparentně, na transparentních burzách, a dále jsou zde
uvedeny vzorce, dle kterých je cena energií vypočítávána z ceny na burze. Starosta obce navrhuje tento dodatek schválit,
ať máme smlouvu v souladu se zákonem. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu – 8 hlasů pro.

Různé:
starosta obce uvedl, že jak je všem známo, došlo v naší obci 1.1. letošního roku k nepříjemné události – vyhoření RD našich
spoluobčanů z č.p. 129. Na popud místních hasičů ZO schválilo pořádání veřejné sbírky na zmírnění následků tohoto požáru.
jak uvedl starosta obce, byl mile překvapen, s jak velkým ohlasem se tato smutná událost setkala a kolik lidí je ochotno
pomoci bližnímu v nouzi. Obec přispěla hned v počátku částkou 10.000,- Kč na nejnutnější výdaje, protože našim vyhořelým
spoluobčanům toho moc nezbylo. Proto starosta obce navrhl ZO k projednání a následnému schválení, aby obec přispěla do
veřejné sbírky stejnou částkou, jaká bude vybrána mezi občany do sbírkových pokladniček, a to jak do přenosných, které
nosili hasiči, tak do sbírkové pokladničky, umístěné v kanceláři OÚ. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí finančního daru pro vyhořelé spoluobčany z č.p.129 ve stejné
výši, jak bude vybráno ve sbírkových pokladničkách od občanů obce – 8 hlasů pro.
Starosta obce sdělil členům ZO, že se v průběhu zimní údržby ukázalo, že zametací stroj, určený na zametání chodníků a
silnic od prachu a kamínků se nehodí na zametání sněhu. Proto navrhuje ZO dokoupit k příslušenství traktorku ještě jeden
kartáč, který bude speciálně na sníh. Jedná se o kartáč, který již máme na sníh vyzkoušený z doby, kdy tu byl zapůjčen na
jiném traktorku, takže víme, že s tímto kartáčem již bude zimní údržba bezproblémová. Naštěstí nám letošní zima zatím co
se sněhu týká přála, ale měli bychom být připraveni, kdyby skutečně přišla zima. Tento zametací stroj s příslušenstvím by
měl stát 90.938,- Kč bez DPH. ZO nákup zametacího stroje projednalo a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje nákup zametacího stroje Tuchel simplex 400 – 135 za cenu 90.938,-Kč bez
DPH – 8 hlasů pro.
Starosta obce uvedl, že s výstavbou kanalizace souvisí a měla by na ni výhledově navazovat i oprava chodníků. Proto
navrhuje ZO již v současné době pomýšlet na dotace. Navrhl tedy, aby byly osloveny tři firmy ke zpracování nabídek na
cenu projektové dokumentace, aby bylo již možné začít pracovat na projektu na nové chodníky, abychom jej měli připraven
pro dobu, kdy bude vypsána dotace. Paní ing. Marková již byla instruována a je připravena zpracovat pro naši obec žádost o
tuto dotaci.
Termín hodů – starosta obce podal ZO informaci, že v uplynulém týdnu nám bylo obcí Štěpánov sděleno, že Štěpánov
přesouvá své hody o týden dopředu, tedy na víkend 8. a 9.8.2015. Jak dále starosta uvedl, tato informace nás dost zaskočila,
protože jako každoročně byl ještě s tehdejším starostou Štěpánova dohodnut termín, abychom měli hody v naší obci, jak je
již tradicí, víkend po jejich hodech. Na tyto termíny, jak obec Štěpánov, tak i naše obec máme již sjednané smlouvy
s kolotočáři, s hudbou, termín hodů je v kalendářích, vědí jej rodáci z daleka. Proto starosta obce kontaktoval nového
štěpánovského starostu a bylo mu z jeho strany sděleno, že jim někdo dal mylnou informaci o tom, že naše obec plánuje
hody na 16.8.2015 a oni proto v tomto termínu nemohou mít hody, a proto v radě obce schválili přesunutí, aniž by si
uvědomili, co to znamená. V současné chvíli si to už uvědomují a přemýšlí, jak celou situaci napravit. Pokud k tomuto
nedojde, starosta obce konstatoval, že není možné zaručit, že budeme mít na hody kolotoče, stánky a další atrakce. Další věcí
jsou i dotace. Samozřejmě není zatím zdaleka jisté, zda dotaci dostaneme, ale pokud ano, tak přesunutím termínu hodů o ni
zase přijdeme. Jak starosta obce podotknul, jen málokdo si uvědomuje, co vše s pořádáním hodových oslav souvisí.
Osvětlení kostela – starosta obce podal ZO informaci, že byl osloven některými občany obce s návrhem, že by bylo hezké,
kdyby kostel byl nasvícen celoročně, případně alespoň v tom pololetí, kdy je slunce déle pod obzorem, než nad ním. Dříve
tomuto bránilo drahé osvětlení, ale díky výrazným slevám jsme v letošním roce přešli na led osvětlení a tak cena elektřiny
není takový problém. I kdybychom svítili celoročně, neprosvítíme víc než 1.000,-Kč. Otázka zní, jestli to tak chceme. Stále
více lidí upozorňuje na světelný smog a je otázka, jestli se k jeho tvorbě chceme připojit. Po projednání bylo dohodnuto, že
celou záležitost si ZO promyslí a k tomuto bodu se vrátí na jednom z dalších zasedání ZO.
Boží muka – starosta obce podal ZO informaci, že v současné době již pojišťovna obdržela všechny podklady, které si
vyžádala, a nyní čeká na to, až proběhne výběr dodavatele stavby. Ten zatím nebyl proveden, neboť v současnosti se
připravuje projekt na opravu silnice a projektant tam chce řešit i Boží muka. Proto starosta obce vyčkává na schůzku
s projektantem, aby mu sdělil svou představu. Podle toho, jaké má v současné chvíli starosta obce informace, chtějí udělat
okolo Božích muk svodidla. Pokud je toto opravdu jejich záměr, pak by možná stálo za to popřemýšlet nad tím, zda by se
Boží muka neměla někam posunout. I když, jak uvedl starosta obce, mu osobně to přijde hrozně divné – Boží muka tu stojí
už dvě stě let a jen proto, že do nich nějaký nezodpovědný řidič narazí by se měla zabarikádovat svodidly. Každopádně
starosta vyčká do schůzky s projektantem a pak bychom se rozhodli, co dál. K tomuto bodu se vyjádřil pan Zdeněk
Vyhnánek a navrhuje místo svodidel umístit reflexní šipky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
9) Diskuse:
Kolář Antonín – vznesl připomínku, že na stránkách obce nejsou aktualizovány firmy a doporučuje tento oddíl na www
stránkách vyčistit a hlavně aktualizovat.
Kořenek Miroslav – podal připomínku, zda by nebylo možné zajistit při sněžení čištění chodníků dříve, tedy v dřívějších
ranních hodinách. Starosta obce uvedl, že i přes skutečnost, že pracovník obce vyjíždí na údržbu chodníků již ve 3.00 – 4.00
hodiny ráno, není možné, aby byl ve všech částech obce včas a současně vyzval občany ke schovívavosti.
SJ – vznesla dotaz, co to bylo za nákladní auta, která asi před týdnem jezdila celé dny a noci přes naši obec. Starosta
odpověděl, že podle toho, co slyšel, to byly automobily, které svážely řepu žerotínských zemědělců a aby se jim dobře
najíždělo, jezdili přes naši obec. Pan Zdeněk Vyhnánek uvedl, že před jeho domem byl při tom zdemolován chodník, přes
který tato auta při průjezdu okolo stavby kanalizace jezdila.
SP – vznesl dotaz, v jaké fázi je v současné chvíli výstavba cyklostezsky. Starosta obce uvedl, že se do dnešního dne zatím
nepodařilo vykoupit všechny soukromé pozemky, které jsou pro výstavbu zapotřebí a pokud se to nepodaří, bude řešena
pouze část ve směru na obec Stádlo.

SJ – dotázala se, že se jí donesla informace, že paní, bydlící v obecním bytě na čp. 160 údajně nehradila peněžní prostředky
za odběr elektřiny. A pokud tomu tak bylo, zda to za ní hradí obec. Starosta obce uvedl, že obec nic takového nehradila,
elektřinu si hradí nájemníci sami.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.04 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.

