7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.5.2015 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Antonín Kolář, Zdeněk Vyhnánek, Zdeněk Jurásek, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Ing. Fišer Miloš,
Adam Václav
Omluveni: Mgr. Adam Tomáš

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze 6. zasedání ZO ze dne 30.3.2015
Kontrola usnesení ze 6. zasedání ZO ze dne 30.3.2015
Seznámení s rozpočtovou změnou č.1/2015
Schválení kupě kopané studny na prarc.č. 273/1 (u bytovek)
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 7. 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 pan Mgr. Tomáš Adam z pracovních důvodů. Poté prohlásil 7.
zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a pana Antonína Koláře
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Antonína Koláře – 8 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 7. 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, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 7. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 25.5.2015 – 8 hlasů
pro.

2) Kontrola zápisu ze 6. zasedání ZO ze dne 30.3.2015 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Ing. Milošem Fišerem a panem Bc. Luďkem Jašíčkem. Poté byl zápis 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 někdo z přítomných k tomuto zápisu 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 6. zasedání ZO, konaného dne 30.3.2015 bez připomínek – 8 hlasů
pro.

3) Kontrola usnesení ze 6. zasedání dne 30.3.2015: ZO uložilo v bodě 3.1. starostovi obce vypsat výběrové řízení na opravu Božích
muk v zatáčce na Žerotín a ve směru na Lužice – jak starosta obce uvedl, oslovil hnojické stavební firmy Karel Zelinka a Michal
Čižmár a obě tyto firmy mají podat rozpočet ještě tento týden. Oprava bude zadána firmě, která předloží nižší nabídku. Starosta
obce vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných ke kontrole usnesení 6-2015 nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č. 6/2015 ze zasedání ZO dne 30.3.2015 –
8 hlasů pro.

4) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 1/2015 v rozpočtu obce na rok 2015 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o
navýšení neočekávaných příjmů a výdajů a s rozpočtovou změnou 1/2015 seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která
uvedla, že touto rozpočtovou změnou byly do rozpočtu obce na rok 2015 především zahrnuty přijaté dotace na výstavbu kanalizace
z MŽP a SFŽP a proti příjmům byly rovněž upraveny výdaje rozpočtu. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí rozpočtovou změnu č.1/2015 v rozpočtu obce na rok 2015 – 8
hlasů pro.
Jak dále uvedl starosta obce, s rozpočtovou změnou souvisí nutná změna osoby pověřené schvalováním těchto změn. Na 2. zasedání
ZO v tomto volebním období pozměnilo ZO připravený návrh na usnesení v bodě 6.1. a tím se dopustilo rozporu se zákonem. Bylo
schváleno, že ZO pověřuje starostu obce a předsedu finančního výboru ZO Hnojice pana Bc. Luďka Jašíčka schvalováním všech
rozpočtových změn ve volebním období 2014-2018. Jak vysvětlil starosta obce, bohužel dle zákona ZO může schvalováním
rozpočtových změn pověřit pouze starostu a ne předsedu výboru. Proto starosta obce navrhl tento bod revokovat a schválit jej
v původní, správné podobě. Dotázal se, zda má k tomuto někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice revokuje bod 6.1. usnesení č. 2-2014 ze dne 24.11.2014 a pověřuje starostu obce Hnojice
schvalováním všech rozpočtových změn ve volebním období 2014-2018 – 8 hlasů pro.

5) Schválení koupě kopané studny na parc.č. 273/1, k.ú. Hnojice (u bytovek) – starosta obce předložil ZO návrh OSBD Olomouc
se sídlem v Uničově, které naší obci na základě kupní smlouvy ze dne 20.5.2010 nabídlo k odkupu studnu u bytovek na pozemku
parc. č. 273/1, k.ú. Hnojice, která jim byla touto smlouvou prodána, za cenu, za kterou naše obec studnu v té době prodala, tedy za
17.711,- Kč. Je to z toho důvodu, že bytovky byly napojeny na obecní vodovod a není žádoucí, aby byly dále připojeny na studnu

z důvodu možné kontaminace obecního vodovodu v případě nepovoleného připojení ke studni a současně k obecnímu vodovodu. Po
projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje koupi kopané studny na parc.č. 273/1, k.ú. Hnojice za cenu 17.711,-Kč – 8 hlasů
pro.

6) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že na kanalizaci i ČOV se nadále pracuje. V současné chvíli jsou práce v
souladu s plánovaným harmonogramem. Je hotovo 77,6% délky kanalizace, což je 4040,7m. Dokončit tak zbývá 1166,7m
kanalizace. Položeno je také 242,65m odboček, zbývá položit 1.062,4m. Počet realizovaných přípojek je k pátku 54, zbývá jich
udělat ještě 151. Zítra proběhne další kontrolní den. Starosta opětovně apeloval na všechny přítomné, že napojení nemovitostí na
odbočky bude možno až po dostavbě celé kanalizace a spuštění ČOV. Pouze v některých lokalitách, kde to občanům řekne přímo
stavbyvedoucí nebo mistr bude možno napojit se na novou kanalizaci dešťovými svody již po vybudování odbočky. Dotázal se, zda
má k tomuto někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé:
Odbor dopravy MěÚ Šternberk zaslal rozhodnutí o úplné uzavírce pro nákladní dopravu
Byla nám doručena potvrzení o bezdlužnostech k žádosti o dotace na ÚP na pracovníky VPP
SFŽP nám zaslal akceptování žádosti o dotaci na separační nádoby na bioodpad
VHS Čerlinka poslala zveřejnění vyúčtování ceny vody a také zaslala materiály na valnou hromadu VHS, která se bude
konat dne 26. 5.2015 v Uničově
ČEZ Distribuce zaslal oznámení o realizaci stavby přípojek ke třem ze čtyř čerpacích stanic na kanalizaci
KÚ OK zaslal sdělení o poskytnutí dotace z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje v celkové hodnotě 1.000.000,-Kč. Jak uvedl starosta obce, v současné chvíli se to může zdát málo
v celkovém objemu financování celé akce, ale každá koruna, kterou nemusíme zaplatit ze svého, je pro naši obec pozitivní
a ušetřený milion můžeme použít na něco jiného. Jak dále uvedl starosta obce, přijetí této dotace je nutné dle zákona o
obcích schválit. Po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ v celkové výši
1.000.000,- Kč – 8 hlasů pro.
Dotace na dětské hřiště v MŠ – starosta obce podal informaci, že do dnešního dne zatím nebyly doručeny materiály, ale
tuto dotaci dostaneme. ZO bude informováno na příští zasedání.
Různé:
Ukázka bojové techniky – starosta obce informoval ZO, že jednal se zástupcem spolku, se kterými byla domluvena
ukázka na hody. V rámci tohoto jednání bylo starostovi vysvětleno, že za 50.000,- Kč, jak bylo schváleno na předchozím
zasedání ZO a podle našich původních představ by tato ukázka byla jen pouťovou atrakcí, navíc bez těžší techniky.
Zástupce spolku navrhl uspořádat malou rekonstrukci bojů o obec, aby to vypadalo realisticky, s pyrotechnickými efekty i
těžkou technikou. Taková hodinová ukázka by stála 100.000,- Kč a bylo nám doporučeno, aby se tato akce uskutečnila na
kopečku u cesty na Liboš a aby se na ni vybíralo vstupné. Jak dále zástupce uvedl, na takových ukázkách se běžně vybírá
vstupné okolo 200,- Kč a pokud bychom udělali dobrou propagaci, tak se domnívá, že by se k nám sjelo více než tisíc
zájemců. Starosta uvedl, že pokud bychom dali ceny 75,- Kč za dospělého a 25,- Kč za dítě do 15-ti let, vrátilo by nám to
většinu nákladů. Při samotném projednání došlo ZO k názoru, že termín této ukázky je nevhodný, většina členů ZO by
ukázku bojové techniky nespojovala s hodovými oslavami. Starosta obce naopak oponoval, že záměrem bylo nalákat
v souvislosti s touto ukázkou do naší obce na hodové slavnosti více lidí. Dále bylo řešeno, že kdyby k této ukázce došlo,
bylo by třeba řešit např. parkovací místa, případně i mobilní WC nebo drobné občerstvení. K organizaci této akce by bylo
třeba nejméně 10 lidí, které v průběhu hodů těžko najdeme. Po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice revokuje bod č.1.14. usnesení č. 6-2015 ze dne 30.3.2015 – 8 hlasů pro.
ZO Hnojice schvaluje uspořádání ukázky osvobození obce členy klubu vojenské historie dne 23.8.2015 v ceně
100.000,-Kč – 1 hlas pro, 3 proti, 4 se zdrželi hlasování – nebylo schváleno.
Hnojický Expres – starosta obce upozornil ZO, že chce tento týden zkompletovat HEx. Požádal představitele jednotlivých
spolků, že pokud mají zájem zveřejnit něco více, než co bylo zasláno starostovi do současné chvíle, aby tyto podklady k
uveřejnění zaslali nebo donesli nejpozději do čtvrtka tohoto týdne. HEx by měl být hotov tento týden a roznášet by se měl
příští týden.
Schvalování smluv – jak uvedl starosta obce, toto schvalování smluv schválilo ještě předchozí ZO v minulém volebním
období. Starosta obce se domnívá, že by i současné ZO mělo pověřit starostu schvalováním smluv o právu provést stavbu a
smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí. Tyto smlouvy mají podle nového OZ nové názvy a nové
náležitosti a tudíž se starosta obce domnívá, že by bylo dobře nově pověřit starostu, ať je vše v pořádku a v souladu se
zákonem a ať není možné stavebníkům jejich stavbu později zpochybnit. Po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce schvalováním smluv o právu provést stavbu a smluv o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
8) Diskuse:
Kolář Antonín – vznesl dotaz, týkající se veřejné sbírky na vyhořelé spoluobčany z čp. 129. Starosta obce mu poskytl v této věci
informace a současně sdělil, že výtěžek z této sbírky bude zveřejněn pro občany po konečném schválení veřejné sbírky KÚ
OK.
Kolář Antonín – veřejně poděkoval za krásně opravený pomníček ve směru na Lužice.
9)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 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.

