9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 27.7.2015 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Antonín Kolář, Zdeněk Jurásek, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Ing. Fišer Miloš, Adam Václav,
Mgr. Adam Tomáš
Omluveni: Vyhnánek Zdeněk

PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z 8. zasedání ZO ze dne 29.6.2015
3. Kontrola usnesení z 8. zasedání ZO ze dne 29.6.2015
4. Seznámení s rozpočtovou změnou č.2/2015 a 3/2015
5. Schválení dodavatele pro akci „Separace bioodpadu v obci Hnojice“
6. Kanalizace a ČOV
7. Došlá pošta a různé
8. Diskuse
9. Závěr
1) Starosta obce zahájil 9. 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 Zdeněk Vyhnánek. Poté prohlásil 9. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Miroslava Kořenka a pana Václava Adama.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Miroslava Kořenka a pana Václava Adama – 8 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 9. 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 9. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 27.7.2015 – 8 hlasů
pro.

2) Kontrola zápisu z 8. zasedání ZO dne 29.6.2015 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Mgr. Tomášem Adamem a panem Ing. Milošem Fišerem. 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 někdo z přítomných k tomuto zápisu nějaké připomínky. Zápis připomínkoval pan Ing. Fišer, který uvedl, že bod
č. 8 tohoto zápisu / Kanalizace a ČOV / je neúplný a nedostačující, neboť práce na kanalizaci před jeho domam započali ve středu
po zasedání ZO a nebyl na to předem upozorněn, jak informoval starosta na zasedání ZO. Poté byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 8. zasedání ZO, konaného dne 29.6.2015 s připomínkou pana Ing.
Miloše Fišera – 8 hlasů pro.

3) Kontrola usnesení ze 7. zasedání dne 25.5.2015:
ZO neuložilo starostovi ani žádnému svému členovi či orgánu žádné úkoly.

4) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 2/2015 a 3/2015 v rozpočtu obce na rok 2015 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná
o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovou změnou č. 2/2015 a č. 3/2015 v rozpočtu obce na rok 2015 seznámila
ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která uvedla, že těmito rozpočtovými změnami byly do rozpočtu obce na rok 2015
především zahrnuty přijaté dotace na výstavbu kanalizace z MŽP a SFŽP a dotace z ÚP na VPP a proti příjmům byly rovněž
upraveny výdaje rozpočtu. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí rozpočtové změny č. 2/2015 a č. 3/2015 v rozpočtu obce na
rok 2015 – 8 hlasů pro.

5) Schválení dodavatele pro akci „Separace bioodpadu v obci Hnojice“ – jak připomněl starosta obce, na minulém zasedání bylo
schváleno přijetí dotace na tuto akci a rovněž byla schválena zadávací dokumentace a členové a náhradníci výběrové komise.
Informoval ZO, že výběrová komise se sešla dne 15.7.2015 ve složení Libor Kašpárek, Antonín Kolář a Zdeněk Vyhnánek. Obec
oslovila 4 firmy, aby podaly nabídku a tyto firmy to přislíbily, nicméně nakonec podaly nabídku jen 2 firmy. Obě firmy splnily
podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace. Byly to tyto firmy a nabídky:
Ondřej Štěpančík, Částkov 111, 687 12 Bílovice
SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína

728 420,- Kč
602 580,- Kč

Komise určila jako vítěze firmu SDO Technika s.r.o. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu nějaké dotazy či
připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele pro akci „Separace bioodpadu v obci Hnojice“ firmu SDO Technika
s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína za cenu 602 580,- Kč – 8 hlasů pro.

6) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že na kanalizaci i ČOV se nadále pracuje. Práce jsou v souladu s
harmonogramem. V současné chvíli je hotovo 94,42 % délky kanalizace, což je 4.910,4 m. Dokončit tak zbývá 290 m kanalizace.
Položeno je také 899,85 m odboček, zbývá položit 506,4 m. Počet realizovaných přípojek je tedy k pátku 159, zbývá jich udělat
ještě 45. Jak uvedl starosta obce, zítra proběhne další kontrolní den. Opět zdůraznil, 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. Pan Ing. Fišer uvedl, že dle
jeho názoru není správné, aby se stará kanalizace odpojila a na novou se ještě nešlo připojit. Připomněl, že na tento problém
upozorňoval od začátku výstavby nové kanalizace. K tomuto se vyjádřil pan Jurásek a uvedl, že není pravdou, že by stará kanalizace
již byla odpojena, tato funguje, jsou pouze přepojeny kanalizační vpusti na novou kanalizaci a ti, kdo byli připojeni přes uliční
vpusti odpady ze septiků, tak na starou kanalizaci již připojeni nejsou. Dále se Ing. Fišer dotázal, zda probíhá při výstavbě
kanalizace geodetické zaměření, které je při těchto akcích nebytné. Pan Jurásek odpověděl, že geodetické zaměření kanalizace
probíhá a to po částech a po jednotlivých větvích a stejně tak i kontrola kamerovým systémem na jednotlivých kanalizačních
větvích. Pana Ing. Fišera dále zajímalo, kdy se začne s opravou komunikací v obci po kanalizaci. K tomuto informoval pan Jurásek,
který uvedl, že oprava vozovek začne přibližně 3.8.2015 a v současné chvíli už probíhají přípravy na opravu povrchů. Do hodových
slavností by měla být hotová hlavní komunikace a cesta ve směru ke hřišti, ovšem bez finální úpravy, která proběhne jednorázově
v celé obci. Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta obce informoval ZO, že v průběhu stavby kanalizace v naší obci bylo zjištěno, že z důvodu, že projekt na kanalizaci vznikal
řadu let a stavebního povolení na kanalizaci bylo podáno již v roce 2011, bylo postaveno či se staví řada nových domů, se kterými
projekt výstavby kanalizace nepočítal. K těmto novým domům jsou nebo budou vysazeny odbočky tak, aby se jejich majitelé mohli
ke kanalizaci připojit. Snahou bude, aby tyto odbočky byly uznány jako uznatelný náklad. Jak dále uvedl starosta obce, v tuto chvíli
si není jist, zda se to podaří, ale pravděpodobnost je tu poměrně vysoká. Dále uvedl, že zde jsou však majitelé pozemků, kteří na
nich v tuto chvíli nechtějí stavět, ale do budoucna o stavbě uvažují a chtěli by ke své parcele udělat také odbočku. Zde by se jednalo
o neuznatelný náklad a hradila by jej obec. Nicméně jedná se pouze o několik kusů odboček a je na zvážení ZO, že jakmile bude
kanalizace hotova a zkolaudována, budou opraveny cesty a chodníky, bylo by pro stavebníka velmi problematické realizovat
odbočku a zasáhl by do opravené silnice a chodníku a tyto už nikdo neuvede do původního stavu. Proto starosta obce navrhl, aby i
k těmto několika nemovitostem byly odbočky vysazeny. Jedná se o celkem 4 pozemky – parc.č. 248/93, parc.č. 248/94 a parc. č.
248/107, k.ú. Hnojice v lokalitě nových domků a pak jeden pozemek na parc. č. 61, par.č. 62 a parc.č. 63, k.ú. Hnojice v Kukově.
K tomuto bodu se dotázal Ing. Fišer, zda toto nebylo řešeno v projektu. Starosta obce uvedl, že bohužel ne, protože v době
zpracovávání projektu se na těchto parcelách s kanalizací nepočítalo a některé měly v té době ještě jiné vlastníky. Další dotazy ani
připomínky nebyly vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vysazení odboček k pozemkům na parc.č. 248/93, parc.č. 248/94, parc.č.248/107,
k.ú. Hnojice a k pozemku na parc.č. 61, parc.č. 62 a parc.č. 63, vše k.ú. Hnojice, a to za podmínky, že stavbou nebudou
zasaženy parcely, na něž nebylo vydáno Územní rozhodnutí – 8 hlasů pro.
Starosta obce informoval ZO, že v průběhu prací na výstavbě kanalizace došlo k několika změnám, které byly vynuceny situací při
stavbě. Jak dále uvedl, všechny změny jsou předem konzultovány se SFŽP, jsou k nim vyhotoveny změnové listy a po schválení
jsou realizovány. Aby bylo možné tyto realizované změny proplatit, je nutné uzavřít dodatky ke smlouvě o dílo. Na dnešním
zasedání ZO je zapotřebí projednat a schválit první z nich. Podal informaci, že projednání a schválení se týká změnových listů č. 1
až 4. Seznam těchto čtyř změnových listů byl členům ZO zaslán spolu s podklady pro dnešní zasedání včetně jejich zdůvodnění i
návrhu dodatku ke smlouvě. Upozornil, že tímto dodatkem se nemění celková cena díla, ale jen to, že náklady na tyto změny půjdou
z rezervy projektu. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo se společností HOCHTIEF CZ a.s., jímž se
mění bod číslo 8. původní smlouvy o dílo – 8 hlasů pro.
Starosta obce informoval ZO o měnách v zákoně o vodovodech a kanalizacích – uvedl, že už to není tak, jak jsme informovali dříve,
ale jakmile je zřízena obecní kanalizace v obci, je občan povinen se připojit, nelze mít ani domovní ČOV nebo jímku na vyvážení.
Po dokončení kanalizace zůstane nepřipojená pouze jedna nemovitost v obci, a to nemovitost za hřištěm, jejíž výstavba byla
schválena po dokončení projektu kanalizace a kde je připojení v současné chvíle nerealizovatelné a příliš nákladné.
Provozovatel kanalizace a ČOV – do dnešního dne se hovořilo o tom, že abychom měli stočné co nejlevnější, budeme si ČOV
provozovat sami. Další možnost je, aby nám provoz zajišťovala VHS Čerlinka Litovel. Starosta obce vyzval členy ZO ke zvážení,
jaký by na tuto situaci měli názor. Zastupitelstvo by toto mělo projednat na pracovní poradě, kde budou zhodnocena všechny pro a
proti, a na jednom z nejbližších zastupitelstev by se mělo rozhodnout. Pan Ing. Fišer uvedl, že by bylo vhodné již pouvažovat, kdo
bude provádět výběr stočného. Pan Kolář se dotázal, jak to bude s místním ZD. Zda i družstvo se bude připojovat na novou
kanalizační síť v obci. Starosta obce odpověděl, že místní ZD má svůj kanalizační systém a na obecní kanalizaci se připojovat
nebude. Po projednání byl podán:
ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 8 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé:
Nabídky na akci „Separace bioodpadu v obci Hnojice“ od společností Ondřej Štěpančík a SDO Technika - podklady pro
výběrové řízení – bylo projednáno na dnešním zasedání v bodě 5
VHS Čerlinka zaslala nájemné za provozování vodovodu za období 01 – 06/ 2015
Obec Štěpánov zaslala návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování BRO – jak uvedl starosta obce, jedná se o to, že ve
smlouvě, která byla před časem schválena, bylo chybně uvedeno, že za kontejner máme platit po dobu zapůjčení. Správně mělo
být, že prvních 6 dnů je kontejner přistaven zdarma, až od 7. dne činí pronájem 50,- Kč/1 den. Tento nedostatek projednávaný
dodatek opravuje. Starosta obce se dotázal, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu nějaké dotazy či připomínky. Nebylo
tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování BRO – 8 hlasů pro.

ZŠ Štěpánov zaslala návrh Dodatku č. 3 o neinvestičních nákladech na stravu žáků MŠ a ZŠ. Uvádí se v něm, že od 1.1.2015 se
mění kalkulace režijních nákladů, režijní náklady na 1 oběd činí 6,52 Kč. Starosta obce se dotázal, zda má někdo z přítomných
k tomuto dodatku nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o neinvestičních nákladech – 8 hlasů pro.
Různé:
Program rozvoje obce – tento bod byl již projednáván na minulém zasedání ZO. Starosta obce informoval ZO, že již oslovil
odbornou firmu, která se tímto přímo zabývá a ta již zaslala svou nabídku. Starosta obce navrhuje svolat pracovní poradu, kde
by byl pozván i zástupce z této firmy. Současně by na této pracovní poradě byla projednána i nová OZV o poplatku za odpady,
která by byla platná od 1.1.2016 – zastupitelé se shodli na termínu pracovní porady ve středu 12.8.2015 v 19.00 hodin.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
8) Diskuse:
Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, jaký je v současné době záměr s posilovnou, umístěnou ve staré sokolovně. K tomuto
pan Mgr. Adam Tomáš uvedl, že z důvodu nevyužívání posilovny bylo dohodnuto, že posilovna bude zrušena, stroje
odvezeny vlastníkům, případně přemístěny a OS Základna Hnoyland v těchto prostorách plánuje vybudovat pro své účely
klubovnu včetně sociálního zařízení.
KL – dotázal se, kdy se bude opravovat cesta v ulici Babická. Starosta obce uvedl, že v této části ještě není kompletně
vybudovaná kanalizace a v současné chvíli není starosta schopen uvést termín opravy.
SJ – dotázala se, jakým způsobem jsou řešeny ohňostroje v obci. Starosta obce uvedl, že konkrétně s místní farou je
dohodnut, aby každý ohňostroj nahlásili a současně aby neprobíhal po 22. hodině s ohledem na noční klid. Vzhledem
k tomu, že došlo k několika stížnostem, budou majitelé fary písemně upozorněni na nutnost dodržovat noční klid a
ohňostroje budou předem ohlášeny místním rozhlasem, aby si majitelé mohli zabezpečit své psy a zařídit se tak, aby se děti
nepolekaly.
9)

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.

