8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 29.6.2015 - 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
Mgr. Adam Tomáš
Omluveni: Adam Václav

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze 7. zasedání ZO ze dne 25.5.2015
Kontrola usnesení ze 7. zasedání ZO ze dne 25.5.2015
Schválení účetní závěrky obce a MŠ Hnojice
Schválení závěrečného účtu obce Hnojice
Schválení přijetí dotace na akci Separace bioodpadu v obci Hnojice
Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci Separace bioodpadu v obci Hnojice
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 8. 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 a omluven je pan Václav Adam. Poté prohlásil 8. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Ing. Miloše Fišera.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Ing. Miloše Fišera – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 8. zasedání ZO. Uvedl, že
program byl řádně zveřejněn na úřední desce, avšak byl se zpožděním doručen členům ZO, za což se starosta obce všem přítomným
omluvil. Pan Kořenek se dotázal, z jakého důvodu je program zasedání zasílán e-mailem. Dle jeho názoru by mu více vyhovovala
písemná podoba, jelikož je pracovně vytížen a nemá dostatek času sledovat e-mailovou poštu. Pan Jurásek mu odpověděl, že takto
to bylo dohodnuto na jednom z prvních zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 a všichni členové ZO s tím souhlasili, mimo
pana Zdeňka Vyhnánka, který nemá e-mail. Poté se starosta obce dotázal, zda má někdo k předloženému programu připomínky.
Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 8. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 29.6.2015 – 8 hlasů
pro.
2) Kontrola zápisu ze 7. zasedání ZO dne 25.5.2015 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Václavem Adamem a panem Antonínek Kolářem. 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. Připomínku vznesl pan Ing. Fišer a požádal, aby zápisy byly
zpracovávány dříve, aby ověřovatelé měli dostatek času k prostudování zápisu před podpisem a v souladu se zákonem, tedy do 10
dnů od zasedání, byl zápis zveřejněn. Starosta obce uvedl, že zákon neukládá zveřejnění zápisu, že naše obec zveřejňuje zápis nad
rámec zákona. Zápis byl vypracován včas, ale starosta jej pozdě připravil ke zveřejnění. Do budoucna se bude snažit, aby byl zápis
zveřejňován i zasílán ověřovatelům dříve. Poté prohlásil starosta obce tento zápis za schválený a podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis ze 7. zasedání ZO, konaného dne 25.5.2015 s připomínkou Ing. Miloše
Fišera – 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
3) Kontrola usnesení ze 7. zasedání dne 25.5.2015:
ZO neuložilo starostovi žádné úkoly. Úkoly plynoucí z pověření z minulého jednání bude starosta obce plnit průběžně dle potřeby.
4) Schválení účetní závěrky obce a MŠ Hnojice – starosta obce předložil ZO k projednání účetní závěrku obce Hnojice za rok 2014
včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2014, sestavenou ke dni 31.12. a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a příspěvkové organizace MŠ Hnojice za rok 2014, sestavenou ke dni 31.12., které byly zveřejněny na
úřední desce 5.6.2015 a sejmuty byly 22.6.2015. Ve stejnou dobu byly zveřejněny i na elektronické ÚD. ZO nevzneslo žádnou
připomínku ani výhradu, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Hnojice za účetní období
2014, sestavenou ke dni 31.12.2014 a příspěvkové organizace MŠ Hnojice – příspěvkové organizace za rok 2014 sestavenou
k 31.12.2014 bez výhrad – 8 hlasů pro.
5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 – jak uvedl starosta obce, závěrečný účet obce Hnojice byl vypracován účetní obce
paní Blankou Adamovou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl řádně vyvěšen na úřední
desce obce a současně i elektronické úřední desce obce dne 3.6.2015 a sejmut byl dne 19.6.2015. Nedílnou součástí závěrečného

účtu obce Hnojice za rok 2014 je mimo jiné uveden i výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, v němž nebyly zjištěny
žádné chyby ani nedostatky. Při projednání nikdo z přítomných členů nevznesl žádné připomínky ani výhrady, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014, obsahující údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení
finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí
závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného
účtu obce Hnojice za rok 2014 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 se závěrem, že při
přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2014 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad – 8 hlasů pro.
6) Schválení přijetí dotace na akci Separace bioodpadu v obci Hnojice – jak starosta obce uvedl, v souvislosti s povinností
separovat bioodpad bylo požádáno o dotaci na biopopelnice a kompostéry a tuto dotaci naše obec získala. Celkové náklady akce
jsou ve výši 628.500,- Kč, spoluúčast obce je ve výši 10%, tedy 62.850,- Kč. Za tuto cenu bude nakoupeno 130 ks biopopelnic o
objemu 240 l a 160 ks kompostérů o objemu nad 1000 l – jedná se o kvalitní kompostéry se silnou stěnou, které by měly vydržet
minimálně 20 let. Občané se mohou rozhodnout, zda si vyberou biopopelnici nebo kompostér. Předpoklad starosty obce je, že do
návrhu vyhlášky o ceně za svoz odpadů bude v budoucnu zapracován bonus za třídění odpadů a také bonus pro ty, kteří budou
k likvidaci bioodpadu používat kompostér. V tuto chvíli jsou prověřovány zákonné možnosti takových bonusů. Starosta obce vyzval
ZO k podání připomínek či dotazů. Členové ZO doporučují podrobně o tomto informovat občany v dalším čísle Hnojického
Expresu. Byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje přijetí dotace ze SFŽP na akci „Separace bioodpadu v obci
Hnojice“ v celkové výši 565.650,- Kč – 8 hlasů pro.
7) Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci Separace bioodpadu v obci Hnojice – starosta obce podal ZO
informaci, že zadávací dokumentaci pro naši obec zpracovala Ing. Marková podle zákona a požadavků SFŽP na akci takového
rozsahu. Jsou zde definovány požadavky na dodavatele akce a požadavky na předmět zakázky, tedy biopopelnice a kompostéry, kdy
požadujeme především vysokou kvalitu a životnost kompostérů. Termín uskutečnění výběrového řízení je stanoven na 15.7.2015 na
16 hodin. K tomuto výběrovému řízení bude třeba jmenovat tříčlennou komisi a alespoň dva náhradníky. Požádal tedy členy ZO,
kteří budou mít volno za dva týdny ve středu a mohli by se stát členem výběrové komise, nechť se přihlásí. Poté byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Separace bioodpadu v obci
Hnojice“ a jmenuje výběrovou komisi pro toto výběrové řízení v tomto složení: členové – pan Bc. Luděk Jašíček, pan
Antonín Kolář a pan Libor Kašpárek. Náhradníci pan Zdeněk Vyhnánek a pan Mgr. Tomáš Adam – 8 hlasů pro.
8) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že na kanalizaci i ČOV se nadále pracuje a prováděné práce jsou v souladu
s časovým harmonogramem. V současné chvíli je hotovo 91,87% délky kanalizace, což je 4.783,9 m. Dokončit tak zbývá 423,5m
kanalizace. Položeno je také 633,35m odboček, zbývá položit 741,7m. Počet realizovaných přípojek je tedy k pátku 100, zbývá jich
udělat ještě 105. Starosta obce opět zdůraznil, že napojení nemovitostí na odbočky bude možno až po dostavbě celé kanalizace a
spuštění ČOV. Pouze v některých lokalitách, kde to lidem řekne přímo stavbyvedoucí nebo mistr bude možno napojit se na novou
kanalizaci dešťovými svody již po vybudování odbočky. Dále bylo ze strany starosty obce ZO informováno, že ČOV má být během
14 dnů hotová a už se budou dodělávat pouze obsypy a povrchové úpravy. Pan Ing. Fišer se dotázal, jak to v současné době vypadá
s plánovanými opravami chodníků a komunikací. K tomuto starosta uvedl, že se naší obci bohužel nepodařilo získat požadovanou
dotaci z ROP Střední Morava na výstavbu chodníků v části obce „Rybník“, tudíž se tyto chodníky budou muset rovněž opravovat.
Komunikace se začnou opravovat počátkem měsíce srpna a již v současné době se chystají podklady pro komplexní opravu
komunikace ve správě SÚOK na trase Šternberk – Uničov. ZO dále navrhuje informovat občany o termínu, od kdy a přesně do kdy
jsou povinni napojit své nemovitosti na obecní kanalizaci.
ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
9) Došlá pošta a různé:
- ČEZ Distribuce zaslal informace o realizaci akce Hnojice – čerpací stanice 1-4
- Regionální rada ROP Střední Morava zaslala oznámení o neposkytnutí podpory pro projekt Revitalizace území obce
- Charita Šternberk zaslala podepsané smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2015
- EKOKOM poslal přehled o množství vytříděného odpadu za rok 2014
- Řídící pošty Šternberk zaslala informaci o dočasném uzavření pošty v Hnojicích z důvodu čerpání řádné dovolené
- MMR zaslalo registraci akce Dětské hřiště MŠ Hnojice, což lze považovat za schválení dotace
- VHS Čerlinka zaslala zápis z 56. Valné hromady VHS Čerlinka
- KÚ OK zaslal celkové vyúčtování veřejné sbírky pro naše vyhořelé spoluobčany z čp. 129
- SFŽP zaslal registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci „Separace bioodpadu v obci Hnojice“
- ČEZ Distribuce zaslal oznámení o ukončení realizace stavby dle žádosti
- Elpremont zaslal smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 776/1, k.ú. Hnojice, který je naším
vlastnictvím – jedná se o uličku od pošty směrem k obchodu. Jak uvedl starosta obce, tato smlouva podléhá schválení ZO. K tomuto
nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8007093/VB/1 – 8 hlasů
pro.
Různé:
starosta obce uvedl, že jak již informoval na minulém zasedání ZO, na opravu rozbitých Božích muk v zatáčce na Žerotín byly
osloveny hnojické stavební firmy Karel Zelinka a Čižmár Michal, kteří předložili své cenové nabídky – firma Karel Zelinka
v částce 174.652,89 Kč a firma Čižmár Michal v částce 125.495,- Kč. Oprava tedy bude zadána firmě Čižmár Michal, která ji
provede tak, aby do hodů byla Boží muka opravená.
Plán rozvoje obce – nová podmínka pro poskytování dotací. Starosta obce informoval ZO, že je zapotřebí sestavit nový plán
rozvoje obce. Dle jeho názoru, je třeba tento plán vypracovat pečlivě. Navrhuje oslovit občany, podnikatele, spolky, zjistit

jejich priority a co by se jim v naší obci líbilo. Poté se přidají podněty a připomínky členů ZO a vše se projedná s občany tak,
jak se projednávala například varianta rekonstrukce náměstí. Starosta obce navrhuje sestavit plán rozvoje obce jako materiál,
který bude vycházet ze skutečných přání a potřeb občanů a celé obce, ne jen jako nějaký „papír pro papír“, jen aby se dostávaly
dotace. Podle takového materiálu by pak mohlo zastupitelstvo postupovat a plánovat i dlouhodobě do budoucna, protože by byl
sestaven ve spolupráci všech občanů a složek obce. V současné chvíli zatím není stanoven žádný časový limit, do jakého data
má být tento plán sestaven, tudíž bylo dohodnuto, že členové ZO o tomto popřemýšlí a na příštích zasedáních vznesou své
podněty, návrhy a připomínky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.

10) Diskuse:
Kořenek Miroslav – dotaz, v jaké fázi je v současné době výměna topení v budově OÚ. Starosta obce uvedl, že byly
demontovány staré akumulačky a nové topení se na OÚ bude provádět asi za 14 dnů, podle kapacity dodavatele.
Ing. Fišer Miloš – dotaz, jak daleko se postoupilo s výstavbou cyklostezky. Starosta obce uvedl, že se v poslední době účastnil
několika jednání, týkajících se výstavby cyklostezky přes naši obec a jednou z možných variant v současné chvíli je, že by
možná mohla být cyklostezka přes obec přímo současně s komunikací, jelikož silnice by se měla zúžit a nemusela by se dělat za
zahradami u drůbežárny. Uvedl, že zítra se v této věci zúčastní dalšího jednání u projektanta a poté i na Olomouckém kraji,
o výsledcích bude ZO informovat.
Kořenek Miroslav – upozornil na oprýskané lavičky na náměstí a u místního kostela a požádal, zda by nebylo možné tyto
lavičky natřít a to nejlépe do hodových oslav.
SJ – dotázala se, jaký je záměr s „Výmolem“ v Kukově po dostavbě kanalizace. Starosta uvedl, že myšlenka je taková, že se
Výmol pořádně vyčistí a odbahní, poteče tam jen dešťová voda, takže to zase bude vypadat hezky a případně se k Výmolu
umístí lavičky a vznikne tam parčík k odpočinku.
SJ – dotázala se, zda obec neplánuje umístit na území obce regionální mapy Hnojic. Starosta obce uvedl, že toto se zvažuje a
jejich umístění by mohlo být např. před vinárnou U Floriánka nebo u opravené Boží muky v zatáčce ve směru na Žerotín,
případně na jiném místě, které by zároveň sloužilo jako odpočívadlo pro cyklisty či pro posezení pro naše občany.
SJ – dotázala se, zda se ještě v současné době dají budovat přípojky na vodu nebo na plyn, dokud je obec rozkopaná. Starosta
obce odpověděl, že právě nyní je ideální doba na nové připojení sítí, přesněji teď v době před opravou chodníků a komunikací.
Místostarosta jej doplnil, že poté, co budou opraveny komunikace, tak pak bude problém, že do nových komunikací pak nebude
moct být 5-10 let kopáno, proto by lidé měli připojovat sítě co nejrychleji.
Kolář Antonín – informoval, že RD v Kukově čp. 94 již podlehl demolici a současně se dotázal, co přesně staví dole v Kukově
pan V. Starosta obce uvedl, že podle jeho informací pan V. plánuje výstavbu RD až pro dvě rodiny.
11) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.26 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.

