11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 30.11.2015 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Antonín Kolář, Zdeněk Jurásek, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Ing. Fišer Miloš, Vyhnánek Zdeněk
Omluveni: Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav
PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z 10. zasedání ZO ze dne 19.10.2015
3. Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO ze dne 19.10.2015
4. Seznámení s rozpočtovou změnou č.7/2015
5. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016
6. Schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem
7. Kanalizace a ČOV
8. Došlá pošta a různé
9. Diskuse
10. Závěr

1) Starosta obce zahájil 11. 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 7 členů zastupitelstva obce a omluven je pan Mgr. Tomáš Adam a pan Václav Adam. Poté prohlásil 11.
zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Antonína Koláře – 7 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 11. 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 11. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 30.11.2015 – 7
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 10. zasedání ZO dne 19.10.2015 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Bc. Luďkem Jašíčkem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. 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, tudíž se tento zápis pokládá za
schválený a byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 10. zasedání ZO, konaného dne 19.10.2015 bez připomínek – 7 hlasů
pro.

3) Kontrola usnesení z 10. zasedání dne 19.10.2015:
ZO neuložilo starostovi ani žádnému svému členu či orgánu žádné úkoly.

4) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 7/2015 a 8/2015 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2015 – jak uvedl starosta obce, jako vždy
se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovou změnou č. 7/2015 a č. 8/2015 v rozpočtu obce Hnojice na rok
2015 seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která uvedla, že těmito rozpočtovými změnami byly do rozpočtu obce na rok
2015 zahrnuty především přijaté dotace na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ z MŽP a SFŽP a dotace z MRR na nákup
biopopelnic a kompostérů na akci „Separace bioodpadu v obci Hnojice“ a proti příjmům byly rovněž upraveny výdaje rozpočtu.
K tomuto nebyly vneseny žádné dotazy ani připomínky a po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí rozpočtové změny č.7/2015 a 8/2015 v rozpočtu obce Hnojice
na rok 2015 – 7 hlasů pro.
5) Schválení pravidel rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2016 – starosta obce sdělil
členům ZO, že stejně jako v předchozích letech navrhuje do doby, než bude schválen rozpočet obce Hnojice na rok 2016 schválit
tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2016 se
budou výdaje řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2015“. Dále sdělil, že rozpočet obce Hnojice na rok 2016 bude předložen
ke schválení co nejdříve na začátku příštího roku. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu nějaké dotazy či
připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce Hnojice na
rok 2016: „Po dobu rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2016 se budou výdaje obce
řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2015“ – 7 hlasů pro.
6) Schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na
minulém zasedání ZO, Olomoucký kraj plánuje v druhém pololetí příštího roku provést rekonstrukci své komunikace II/447, což je
hlavní silnice Šternberk – Strukov. Po jejím dokončení by se měly vypořádat majetkové poměry. Návrh smlouvy byl zaslán všem
členům ZO spolu s materiály k dnešnímu zasedání. Jak uvedl starosta obce, jedná se o to, že by obec po dokončení stavby darovala
Olomouckému kraji pozemky, jež budou zasaženy stavbou silnice a Olomoucký kraj by naopak poté měl převést na obec pozemky,

na kterých jsou chodníky. Záměr podepsat tuto smlouvu byl podle zákona zveřejněn na úřední desce obce a na dnešním zasedání by
se tato smlouva měla schválit. K tomuto vznesl dotaz pan Kolář, zda jsou již vyřešeny pozemky v soukromém vlastnictví. K tomuto
starosta obce uvedl, že o těchto pozemcích je v současné chvíli jednáno s KÚ pro Olomoucký kraj. Dále se dotázal pan Kořenek,
zda je možné nahlédnout do plánovaného projektu opravy komunikace. Starosta obce uvedl, že v současné chvíli není na OÚ celý
projekt k dispozici, ale situační snímek zasílal v materiálech pro minulé zasedání ZO. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly
k tomuto bodu vzneseny, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem – 7 hlasů pro.

7) Kanalizace a ČOV – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na minulém zasedání, stavba „Hnojice - Kanalizace a ČOV“
byla dokončena, a to v souladu s projektovou dokumentací. Po ukončení této akce byl sepsán seznam závad a nedodělků, které však
nebrání provozu kanalizace ani ČOV. Drobné závady a nedodělky jsou postupně odstraňovány, některé však budou odstraněny až
příští rok - například oprava komunikace okolo Kamínky, povrchy, terénní úpravy a výsadba stromů.
Při realizaci výše uvedené akce bylo nutno provést několik změn, vynucených vzniklou situací při výstavbě. Všechny změny byly
předem konzultovány se SFŽP, jsou k nim vyhotoveny změnové listy a po schválení byly tyto změny realizovány. Aby bylo možné
realizované změny firmě HOCHTIEF CZ, a.s. proplatit, je nutné uzavřít dodatky ke smlouvě o dílo. Většina změnových listů již
byla schválena na předešlých zasedáních ZO a v rámci dnešního jednání je zapotřebí schválit poslední dva. Jedná se o ZL č. 7 a ZL
č. 12. Oba ZL byly zaslány členům ZO spolu s materiály k dnešnímu jednání, včetně jejich zdůvodnění a návrhu Dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo se společností HOCHTIEF CZ, a.s. Jak objasnil starosta obce, tímto dodatkem se nemění celková cena díla, ale
náklady na tyto změny půjdou z rezervy projektu. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak,
byl tedy po projednání podán návrh na usnesení:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností HOCHTIEF CZ, a.s. – 7
hlasů pro.
V rámci tohoto bodu starosta obce opětovně informoval ZO o změnách v zákoně o vodovodech a kanalizacích na nutnost připojit se
na novou obecní kanalizaci a na přísný zákaz vypouštění odpadů ze septiků a jímek.
Dále informoval, že občané se již postupně připojují na novou obecní kanalizaci a na stavebním úřadě jsou zpracovávány žádosti o
územní souhlas k domovním kanalizačním přípojkám. Bohužel však v této době bylo dokončeno několik podobných akcí a tak MěÚ
ve Šternberku je v současné době zahlcen stovkami žádostí, proto jejich vyřízení jde pomaleji, než bychom si představovali. Do
kolaudace kanalizace by však všichni občané měli mít od stavebního úřadu rozhodnutí.
Jak dále informoval starosta obce, smlouva s VHS Čerlinka Litovel byla podepsána dle rozhodnutí zastupitelstva z minulého
zasedání a VHS Čerlinka Litovel v současné době vyřizuje povolení k provozování, jak jí ukládá zákon. Kanalizace běží ve
zkušebním provozu, lidé se připojují a objem čištěné odpadní vody se týden od týdne zvyšuje. V současné době je připojena už
skoro čtvrtina RD. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po projednání podán
návrh na usnesení:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 7 hlasů pro.

8) Došlá pošta a různé
KÚ OK zaslal informace o dotačním programu pro JSDH obcí na rok 2016.
ČP a.s. zaslala informace o vyplacení pojistného plnění za Boží muka u Hájku.
Různé:
starosta obce podal ZO informaci o předloženém rozpočtu na opravu kříže od renomovaného restaurátora, který shodil a
rozbil vítr – jedná se o kříž u silnice na obec Lužice. Dle předloženého rozpočtu by cena restaurování kříže měla být max.
165.000,-Kč a budeme se na ni snažit získat dotaci z MMR. V současné chvíli je třeba vyřešit problém, že kříž zatím není
evidován v majetku obce. Pravděpodobný vlastník je sice znám a již se i vyjádřil, že by kříž obci daroval, ale tento pán je
velmi starý a přestal s obcí komunikovat. Pokud ale bude rozhodnuto, že kříž projde opravou, navrhuje starosta obce
provést proces nabytí do vlastnictví, jak umožňuje zákon a poté bude možné o dotaci požádat. K tomu ale je však zapotřebí
rozhodnout o přijetí kříže do majetku obce Hnojice a rovněž souhlas s podáním žádosti o dotaci na restaurování tohoto
kříže. Po projednání se starosta obce dotázal, zda má někdo k tomuto bodu připomínky či námitky. Nebylo tomu tak, byly
tedy podány:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zařazení movité věci – kamenného kříže na parc.č. 786, k.ú. Hnojice
v odhadní ceně 5.000,- Kč do majetku obce Hnojice – 7 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování kamenného kříže na parc.č. 786,
k.ú. Hnojice z programu MMR – 7 hlasů pro.
starosta obce podal ZO informaci, že již byla dokončena akce „Dětské hřiště MŠ Hnojice“. Uvedl, že realizace akce se
neobešla bez potíží způsobených tím, že si dodavatelská firma nasmlouvala příliš mnoho zakázek a pak je nestíhala plnit.
Jejich prvky jsou v deklarované kvalitě, ale umístění prvků a hlavně zemní práce byl problém. Poděkovat panu Luďku
Jašíčkovi, který nad stavbou převzal patronát a pomáhal s dohledem nad stavbou. I díky němu byla stavba dokončena včas
a byly vychytány všechny nedostatky, které při stavbě vznikly a hřiště je připraveno k využití pro děti.
starosta obce uvedl, že jak již informoval ve vydaném Expresu, jsou již k vydávání připraveny biopopelnice a kompostéry.
Podotknul však, že si bohužel neuvědomil, že v sále OÚ v současné chvíli probíhá vánoční výstava, takže se ještě musí
promyslet systém předávání. Zřejmě bude stanoven čas v určité dny, kdy bude možno si biopopelnice vyzvedávat ze dvora
OÚ a kompostéry ze dvora u RD čp. 27, kde jsou složeny, protože na OÚ již nebylo místo.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.

9) Diskuse:
Kolář Antonín – vznesl dotaz, zda se ví o rozbitém zrcadle v zatáčce. Starosta obce uvedl, že zrcadlo rozbité není, pouze je
vylouplé a v současné chvíli je uloženo na dvorku OÚ. O tomto stavu již byli obeznámeni pracovníci SSOK, kteří ho namontují
zpět a současně správně nastaví.

Kořenek Miroslav – dotázal se, kdy bude provedena oprava a montáž světla k VO před čp. 15. Oprava světel je již objednána,
bohužel v současné předvánoční době je firma, která tyto práce v naší obci provádí, velmi zaneprázdněna z důvodu předvánoční
výzdoby, ale bylo nám přislíbeno, že do Vánoc nám opravu včetně montáže nového světla provedou.
SJ – vznesla dotaz, kudy by měla vést plánovaná cyklostezska ve směru na Šternberk. Starosta obce uvedl, že plánováno je to
tak, že cyklostezska povede mezi RD čp. 108 a RD čp. 148 ve směru na Stádlo a dále pak bude pokračovat na Šternberk.
SJ – dotázala se, zda nějakým způsobem pokročilo zpracování regionální mapy naší obce. Starosta obce uvedl, že zatím s nikým
o jejím zpracování nejednal.
Vyhnánek Zdeněk – vyjádřil z pozice předsedy kulturního výboru poděkování všem, kteří se podíleli na konání rozsvícení
stromu a kostela dne 29.11.2015, zejména poděkoval Hagnózku a všem účinkujícím, kteří na tomto rozsvěcení vystupovali. Pan
Kořenek podal návrh zakoupit rozkládací stan o velikosti 6x3 m, který by mohl sloužit k využití všem spolkům v obci.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.55 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.

