10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 19.10.2015 - 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, Vyhnánek Zdeněk

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 9. zasedání ZO ze dne 27.7.2015
Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 27.7.2015
Seznámení s rozpočtovou změnou č.4/2015, 5/2015 a 6/2015
Schválení smlouvy o právu provést stavbu ,,II/447 Strukov-Šternberk“
Schválení smluv o věcném břemeni
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 10. 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 všech 9 členů zastupitelstva obce a prohlásil 10. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Bc. Luďka Jašíčka a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Bc. Luďka Jašíčka a pana Zdeňka Vyhnánka – 9 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 10. 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 10. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 19.10.2015 – 9
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 9. zasedání ZO dne 27.7.2015 – jak starosta obce uvedl, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Václavem Adamem a panem Miroslavem Kořenkem. 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. Nebylo tomu tak, takže se zápis pokládá za schválený a
byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 9. zasedání ZO, konaného dne 27.7.2015 bez připomínek – 9 hlasů
pro.

3) Kontrola usnesení ze 9. zasedání dne 27.7.2015:
ZO neuložilo starostovi ani žádnému svému členovi či orgánu žádné úkoly.

4) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 4/2015, 5/2015 a 6/2015 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2015 – jak uvedl starosta
obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovou změnou č. 4/2015, 5/2015 a č. 6/2015
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. Žádné připomínky ani námitky nebyly k těmto schváleným rozpočtovým
změnám v rozpočtu obce na rok 2015 vzneseny a po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí rozpočtové změny č. 4/2015, č. 5/2015 a č. 6/2015 ve
schváleném rozpočtu obce Hnojice na rok 2015 – 9 hlasů pro.

5) Schválení smlouvy o právu provést stavbu ,,II/447 Strukov-Šternberk“ – starosta obce podal informaci, že Olomoucký kraj plánuje
v druhém pololetí příštího roku provést rekonstrukci komunikace č. II/447, která je v jejich vlastnictví, (hlavní silnice Šternberk –
Strukov). Aby bylo možné na tuto stavbu vydat stavební povolení, je v současné chvíli zapotřebí uzavřít mezi naší obcí a
Olomouckým krajem smlouvu o právu provést stavbu a vyřešit majetkoprávní vztahy. Znění této smlouvy bylo zasláno všem
členům ZO spolu s materiály k tomuto zasedání a rovněž byl všem členům zaslán návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě a
situační snímek stavby. U darovací smlouvy se jedná o to, že by obec po dokončení stavby darovala Olomouckému kraji pozemky,
jež budou zasaženy stavbou silnice. Olomoucký kraj by naopak poté měl převést na obec pozemky, na kterých jsou chodníky.
Starosta obce požádal ZO o projednání a následné schválení smlouvy o právu provést stavbu a záměr darovat Olomouckému kraji
pozemky pod komunikací. V případě schválení tohoto záměru bude tento poté zveřejněn a na příštím zasedání ZO bude předložena
smlouva ke schválení. K tomuto vznesl dotaz Ing. Fišer, zda je k této stavbě projekt. Starosta uvedl, že projekt je již připraven a
podal panu Fišerovi k tomuto projektu požadované informace. Po následném projednání byly podány:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „II/447 Strukov-Šternberk“ s Olomouckým
krajem – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zveřejnění záměru bezúplatně převést na Olomoucký kraj pozemky dle bodu II.
Smlouvy o budoucí darovací smlouvě – 9 hlasů pro.

6) Schválení smluv o věcném břemeni – starosta obce informoval ZO, že nám byly doručeny dvě žádosti o schválení věcných
břemen. Uvedl, že první žádost se týká parc.č. 771/8, k.ú. Hnojice, což je parcela před zdí naproti restauraci Základna v části obce

„Malá Liboš“ a druhá žádost se týká parc.č. 248/38, k.ú. Hnojice a to je parcela v místní části „Rybník“ /nové domky/. Obě věcná
břemena jsou ve prospěch společnosti RWE GasNet a zřizují se za účelem služebnosti. Dotázal se, zda má někdo k tomuto bodu
nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zřízení věcných břemen na parc.č. 771/8 a 248/38, obě k.ú.Hnojice ve prospěch
RWE GasNet, s.r.o. – 9 hlasů pro.

7) Kanalizace a ČOV – starosta obce podal všem přítomným informaci, že stavba „Kanalizace a ČOV“ byla dokončena. Stavba byla
dokončena v souladu s projektovou dokumentací a postaveno bylo 4.495,36 m kanalizačních stok, 743,87 m výtlaku a 213 odboček
o délce 1.402,59 m. Celkem tedy bylo postaveno 6.641,82 m.
Při realizaci akce bylo nutno udělat několik změn vynucených situací při stavbě. Všechny změny byly předem konzultovány se
SFŽP, jsou k nim vyhotoveny změnové listy a po schválení SFŽP byly realizovány. Aby bylo možné realizované změny proplatit, je
nutné uzavřít dodatky ke smlouvě o dílo. První dodatek byl schválen na minulém zasedání ZO a druhý předložil starosta obce
k projednání a následnému schválení nyní. Jak k celé věci starosta dále uvedl, tento předložený dodatek se týká změnových listů č. 5
– 6 a č. 8 – 11 a tímto dodatkem se nemění celková cena díla, náklady na tyto změny půjdou z rezervy projektu. Seznam změnových
listů, jejich zdůvodnění i návrh dodatku ke smlouvě byl zaslán všem členům ZO spolu s programem na dnešní zasedání. Starosta
obce se dotázal všech přítomných členů ZO, zda má někdo k tomuto předloženému dodatku nějaké připomínky. Nebylo tomu tak,
byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HOCHTIEF CZ a.s. – 9
hlasů pro.
Starosta obce informoval ZO, že od 12.10.2015 se mohou všichni občané oficiálně připojit k nové kanalizaci. Upozornil však, že
s tímto souvisí dvě věci a to schválení provozovatele „Kanalizace a ČOV“ a rozhodnutí, od kdy bude v naší obci vybíráno stočné.
Jak již bylo ZO informováno na minulém zasedání ZO, původně byl předpoklad, že si bude naše obec kanalizaci provozovat sama
pouze pod dohledem odborně způsobilé osoby. V ROPD je však jasně dané, jaké stočné musí obce, jež získaly dotaci, vybírat a jaké
fondy musí tvořit po dobu 10-ti let. V tuto chvíli tedy nic nebrání tomu, aby bylo kompletní provozování kanalizace v naší obci
předáno VHS Čerlince s.r.o. Litovel. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o nájmu, provozování, správě a rozvoji kanalizace s VHS Čerlinka s.r.o.
– 9 hlasů pro.
Dále starosta obce vyzval ZO k projednání a následnému rozhodnutí, od jakého data bude v naší obci vybíráno stočné. Uvedl, že
kanalizace je nyní provozována ve zkušebním provozu a bude takto provozována až do 31.5.2016. Navrhl tedy, aby stočné bylo
vybíráno od 1.6.2016, kdy bude spuštěn řádný provoz kanalizace. Provoz kanalizace bude do té doby hradit obec. K tomuto názoru
neměl nikdo z přítomných členů ZO žádné připomínky ani námitky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje výběr stočného od občanů od 1.6.2016 – 9 hlasů pro.
Pan Ing. Fišer se dotázal, zda a k jakému datu byla stavba „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ ukončena a předána. Starosta podal
informaci, že tato stavba byla ukončena a řádně předána na základě předávacího protokolu k datu 30. 9.2015 spolu se zápisem o
vadách a nedodělcích, které budou postupně odstraněny. Ing. Fišer navrhuje, aby na příštím zasedání ZO starosta obce předložil
seznam nedodělků k již ukončené akci „Hnojice-Kanalizace a ČOV“.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 9 hlasů pro.

8) Došlá pošta a různé:
Paní BJ zaslala ZO dopis s podpisy, týkající se vrácení hodových oslav na náměstí naší obce. / všem přítomným byl tento dopis
doslovně citován /
ČEZ Distribuce zaslal upozornění k odstranění a okleštění stromoví / zveřejněno způsobem v místě obvyklým /
SSOK zaslal souhlas se skladbou konstrukčních vrstev silnic po opravě stavby „Hnojice – Kanalizace a ČOV“
MMR zaslalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Dětské hřiště MŠ Hnojice“

Různé:
Starosta obce uvedl, že jak bylo na poradě ZO dohodnuto zadání zpracování Programu rozvoje obce firmě Regiozona a to
v plné verzi, nyní nastala doba, kdy je zapotřebí s firmou Regiozona uzavřít a podepsat smlouvu. Po projednání vyzval starosta
členy ZO k podání připomínek k tomuto bodu. Žádné připomínky nebyly ze strany ZO vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zpracování Programu rozvoje obce Hnojice firmou Regionservis v plné verzi
za cenu 65.000,- Kč – 9 hlasů pro.
ZO bylo ze strany starosty obce informováno, že k dnešnímu dni nám byly dodány kompostéry. Biopopelnice jsou již
k dispozici občanům také, takže pravděpodobně od příštího týdne začne v rámci akce „Separace bioodpadu v obci
Hnojice“ předávání kompostérů či biopopelnic, a to dle výběru občanů samotných.
Starosta obce informoval ZO o požadavku p. PS, který se po nárazu přívěsu do jeho RD čp. 42 obává o bezpečnost svou a své
rodiny a požaduje před svým domem na obecním pozemku umístit několik betonových skruží, které hodlá naplnit betonem. Jak
uvedl starosta obce, tuto situaci již řešil s hejtmanem Olomouckého kraje. Dále dle předloženého projektu na stavbu „II/447
Strukov – Šternberk“ má být komunikace před RD p. PS celá opravena, zúžena a měla by být i bezpečnější. K tomuto podal
návrh Ing. Fišer a navrhuje zapůjčit dvě velká betonová svodidla, s čímž pan PS souhlasí.
Starosta obce informoval ZO, že na základě podnětu místních občanů podal na Olomoucký kraj připomínky k jízdním řádům
autobusové linky Litovel – Šternberk z důvodu časových prodlev po školním vyučování. KIDSOK v této věci zaslal sdělení, že
tato změna není možná. Starosta tuto situaci řešil se starosty okolních obcí a bylo dohodnuto, že obce budou postupovat
jednotně a budou požadovat tyto změny zařadit do nového jízdního řádu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.

9) Diskuse:
Vyhnánek Zdeněk – předložil ZO návrhu kulturně - sociálního výboru o připravovaných prosincových akcích, a to o
rozsvěcování stromu spolu s punčem a o mikulášské besídce. Navrhují termín rozsvěcování stromku v neděli 29.11.2015
v 17.00 hodin a Mikulášskou besídku v sobotu 5.12.2015.

Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, zda je do budoucna plánována výstavba parkoviště u MŠ. Starosta obce se domnívá, že kolem
kostela nebo na náměstí obce je parkovacích míst dostatek, avšak přislíbil, že jakmile se budou řešit chodníky a veřejná
prostranství, bude pamatováno i na parkovací místa u školky.
Kořenek Miroslav – upozornil na prasklý poklop u kostela na kanalizační vpusti.
SJ – vznesla dotaz, z jakého důvodu není v místní části obce Rybník kolem chodníků přídlažba, jak tomu v minulosti bylo.
SJ – upozornila, že u bytovek v Hnojicích je kanalizační vpusť umístěná jinde, než bylo plánováno při jednání s projektanty
před vypracování projektu. Starosta uvedl, že ne vždy šlo projekt udělat přesně dle přání občanů. Následný projekt byl
vypracován jinak a kanalizační přípojka je vybudována dle zpracovaného projektu.
Mgr. Adam Tomáš – vyzval všechny přítomné k podání návrhu, kde by se dala vybudovat posilovna místo staré Sokolovny.
Tato dříve byla využívána jako posilovna, ale takto tomu již delší dobu není, navrhuje tedy pro stroje z posilovny najít jiné
prostory. K tomuto uvedl starosta obce, že již zanedlouho bude volná místnost v II.NP budovy MŠ, kterou v současné době
využívá firma HOCHTIEF CZ a.s. jako svou kancelář, ale bude zapotřebí zjistit, zda s ohledem na statiku budovy zde bude
umístění strojů z posilovny možné. Také bude třeba domluvit se s místními hasiči, kteří ji dříve využívali jako klubovnu.
Kořenek Miroslav – dotázal se, zda bude moct využívat dětské hřiště v MŠ i veřejnost. Starosta obce uvedl, že ano, ale pobyt na
dětském hřišti bude podle provozního řádu a dohledem určené zodpovědné osoby.
Kořenek Miroslav – požádal o montáž nového světla k VO, přesněji do ulice „Babická“ před RD čp. 15.
SJ – dotázala se, jak to v současné chvíli vypadá s opravou křížku ve směru na Šternberk. Starosta obce uvedl, že v současné
době se řeší majetkoprávní vztahy. Po vyřešení této věci bude křížek zařazen do majetku obce a poté bude provedena oprava a
bude uveden do původního stavu.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.30 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.

