12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.1.2016 - 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,
Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 11. zasedání ZO ze dne 30.11.2015
Kontrola usnesení z 11. zasedání ZO ze dne 30.11.2015
Seznámení s rozpočtovou změnou č. 9/2015
Schválení pronájmu „staré Sokolovny“ Základna Hnoyland Hnojice, z.s.
Schválení spolufinancování rekonstrukce Sokolovny
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 12. 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 12. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Václava Adama.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Václava Adama – 9 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 12. 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 12. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 25.1.2016 – 9
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 11. zasedání ZO dne 30.11.2015 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Antonínem Kolářem 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 Nebylo tomu tak, tudíž se zápis pokládá za schválený a
byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis z 11. zasedání ZO, konaného dne 30.11.2015 bez připomínek – 9 hlasů
pro.

3) Kontrola usnesení z 11. zasedání dne 30.11.2015:
ZO neuložilo žádnému svému členovi či orgánu žádné úkoly. Schválená smlouva s OK byla podepsána, stejně jako dodatek č.3 ke
SOD se společností Hochtief. Rovněž byla podána žádost o dotace z programu MMR na restaurování kamenného kříže u silnice na
Lužice.

4) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 9/2015 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a
výdajů, tentokrát poslední úpravu rozpočtu obce Hnojice na rok 2015. S rozpočtovou změnou č. 9/2015 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 neočekávané příjmy, dále přijaté dotace na výstavbu kanalizace z MŽP a SFŽP, dotace z ÚP na VPP a
dotace z MMR na projekt „Dětské hřiště MŠ Hnojice“. Proti příjmům byly rovněž upraveny výdaje rozpočtu. Proti předložené
rozpočtové změně č. 9/2015 nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9/2015 v rozpočtu obce Hnojice na rok
2015 – 9 hlasů pro.
5) Schválení pronájmu „staré Sokolovny“ Základna Hnoyland Hnojice, z.s. – starosta obce uvedl, že již před časem ZO schválilo
pronájem „staré Sokolovny“ občanskému sdružení Základna Hnoyland Hnojice. Díky novému občanskému zákoníku se ale
Občanské sdružení Základna musela přejmenovat a změnit své stanovy a jak informoval starosta všechny přítomné, na školení mu
bylo doporučeno, že je třeba se spolky vzniklými transformací bývalých občanských sdružení uzavřít nové smlouvy. Proto na
dnešním zasedání předložil ZO znovu ke schválení nájem „staré Sokolovny“ Základně. Ve smlouvě se mění pouze název a smlouva
bude podepsána stejná, jako byla ta již schválená. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak,
byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje pronájem „staré Sokolovny“ zapsanému spolku Základna Hnoyland Hnojice – 9
hlasů pro.

6) Schválení spolufinancování rekonstrukce Sokolovny – starosta obce uvedl, že jak je již všem jistě známo, Sokol připravuje
rekonstrukci Sokolovny. Původně byl plán jen opravit střechu a nějakým, alespoň provizorním způsobem, opravit vodu a odpady,
ale v loňském roce se k tomuto ještě přidala potřeba zateplit plášť budovy, aby se snížila energetická náročnost. Na podnět členů se
výbor Sokola na konci loňského roku usnesl, že pokud se má investovat spousta času, práce a financí do této akce, stálo by za
zvážení udělat rekonstrukci důkladně, investovat raději více a kromě opravy střechy, vody, odpadů a zateplení vybudovat nad

současnými šatnami a klubovnami ještě nový, menší sportovní sál a klubovnu. Tento malý sál by mohli využívat mladí pinkponkáři,
mohla by se tam cvičit zumba, která se dnes z nedostatku vhodnějších prostor cvičí ve II. NP budovy MŠ a jistě by nalezl i další
využití. Celý tento projekt má rozpočet zhruba 9.711.000,- Kč. Toto Sokol samozřejmě nezvládne pouze ze svého rozpočtu, proto
bude podávat žádost o dotace. Ty jsou v současné výzvě až 80%. Spoluúčast tak tedy činí necelých 1.950.000,- Kč. I toto je částka,
kterou Sokol nemá k dispozici. Navíc v kritériích pro hodnocení projektového záměru je letos nově položka Synergie veřejných
prostředků. To znamená, že žadatel doloží rozhodnutí nebo příslib spoluúčasti z veřejného zdroje ve výši alespoň 1/3 minimální
výše spoluúčasti. ZO tedy projednalo, že v případě získání dotace z MŠMT se bude na tomto projektu finančně spolupodílet
z rozpočtu obce, a to v minimální výši 1/3 spoluúčasti. K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje příspěvek na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace
Sokolovny“ z rozpočtu Obce Hnojice ve výši 1/3 minimální výše spoluúčasti. Poskytnutí příspěvku je podmíněno získáním
dotace z programu Státní podpora sportu pro rok 2016 MŠMT – 9 hlasů pro.
Jak dále v tomto bodě uvedl starosta obce, s tímto také přímo souvisí spoluúčast Sokola. Jak bylo zjištěno, Sokol má v tuto chvíli na
spoluúčast k dispozici okolo 800.000,- Kč, ale potřebuje cca 1.300.000,- Kč. Výbor Sokola tedy požádal obec Hnojice o půjčku ve
výši max. 500.000,- Kč. Tuto půjčku by spláceli obci po dobu 10-ti let. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje bezúročnou půjčku pro TJ Sokol Hnojice na spolufinancování projektu
„Rekonstrukce a modernizace Sokolovny“ z rozpočtu Obce Hnojice ve výši 500.000,- Kč. Poskytnutí půjčky je podmíněno
získáním dotace z programu Státní podpora sportu pro rok 2016 MŠMT – 9 hlasů pro.

7) Kanalizace a ČOV – starosta obce podal všem přítomným informace o stavbě „Hnojice – Kanalizace a ČOV“. Uvedl, že kanalizace
i ČOV v tuto chvíli běží ve zkušebním provozu. V současnosti probíhají především administrativní práce, spojené s přípravou ke
kolaudaci v květnu letošního roku. Připojena je zhruba polovina domů. První mrazy prověřily ČOV, která funguje naprosto bez
problému. Jak dále uvedl starosta obce, jsme si vědomi, že mrazy nebyly zatím nijak výrazné ani dlouhodobé, nicméně první
zkušenosti nám potvrzují, že díky uložení kanalizace v poměrně značné hloubce přitékají na čističku splaškové vody dostatečně
teplé, aby mohly protéct bez problému celou ČOV. Nikde se nevyskytl led, žádné trubky nám nezamrzají, čistička funguje. Pan
místostarosta vypozoroval, že i vytékající vyčištěná voda z ČOV má o dosti vyšší teplotu než voda v Říčí a udržuje tak pod ČOV asi
10 metrů nezamrzlé hladiny. Dotázal se, zda má k tomuto bodu nějaké připomínky či dotazy. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 9 hlasů pro.

8) Došlá pošta a různé:
TJ Sokol Hnojice předal finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2015.
VHS Čerlinka zaslala pozvánku na valnou hromadu společnosti.
Amper Market, a.s. nabídl převzetí našich odběrných míst od společnosti EPK – bude řešeno v níže uvedeném bodě
„Různé“.
MMR zaslalo pokyn k platbě na účelovou dotaci na projekt „Dětské hřiště – MŠ Hnojice“
Charita Šternberk zaslala vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2015.
Římskokatolická farnost Hnojice zaslala vyúčtování dotace z rozpočtu obce za rok 2015.
Hagnózek o.s. zaslal vyúčtování dotace z rozpočtu obce za rok 2015.
Základna Hnoyland Hnojice zaslala vyúčtování dotace z rozpočtu obce za rok 2015.
EKO-KOM zaslal dotazník k odpadům za rok 2015.
OK zaslal zpět podepsanou smlouvu o budoucí darovací smlouvě.
TJ Sokol Hnojice podal žádost o dotaci z rozpočtu obce Hnojice na r. 2016.
VHS Čerlinka zaslala zápis z VH společnosti VHS Čerlinka Litovel.
EKO-KOM zaslal oznámení o provedení auditu.
Hasičská vzájemná pojišťovna zaslala potvrzení o vlastnictví akcií k datu 31.12.2015.
ČEZ zaslal Výzvu k narovnání bezesmluvního vztahu týkajícího se dodávky a distribuce elektřiny.
Různé:
starosta obce uvedl, že jak již informoval všechny přítomné v bodě „Došlá pošta“, v prosinci loňského roku naší obci firma
Amper Market nabídla převzetí našich odběrných míst. Zároveň nás od prosince zasypávala společnost Amper Market e-maily
a telefonáty, v nichž nám sdělovali, že společnost EPK, tedy firma, která pro nás zprostředkovávala nákup elektřiny a plynu, jim
neplatí za dodávky elektřiny. Tuto skutečnost si starosta obce ověřoval na EPK a tito tvrdili, že nic z toho není pravda, že se
jedná o nekalý konkurenční boj a že nám zajistí i nadále dodávku energie bez potíží. Bohužel, toto zřejmě nebyla pravda.
V průběhu minulého týdne nám byla od společnosti ČEZ Zákaznické služby doručena výzva k narovnání vztahu, týkající se
dodávky elektřiny, v níž jsme byli upozorněni, že nám byla ke 31.12.2015 ukončena dodávka elektřiny od stávajícího
dodavatele a nemáme nového. Také jsme dostali upozornění ze SMS, že společnost EPK má podobné problémy i v dalších
obcích a právní názor, který si SMS nechalo zpracovat. Také ERU vydal tiskovou zprávu, v níž upozornil na nekalé praktiky
EPK. ERU rovněž doporučuje zákazníkům, aby uzavřeli smlouvu přímo se společností Amper Market, která do 31.12.2015
dodávala elektřinu společnosti EPK. Tuto situaci ZO projednalo, Ing. Fišer navrhl uzavřít smlouvu se společností
AmperMarket, a.s. na dobu určitou, a to maximálně na jeden rok. Starosta obce uvedl, že takto je smlouva připravena. ZO
souhlasí, další připomínky ani návrhy nebyly podány, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie se společností
Amper
Market, a.s. – 9 hlasů pro.
Dále starosta obce informoval ZO, že se pokoušel zjistit, jak je to s dodávkami plynu, ale tam se zatím daleko nedostal. Oslovil
tedy pravděpodobného současného dodavatele a na zítřejší den má se zástupcem této společnosti domluvené jednání. O
výsledku tohoto jednání bude ZO informovat na příštím zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ukládá starostovi prověřit dodávku plynu do odběrných míst obce a uzavřít smlouvu
s konkrétním dodavatelem plynu. Ukládá také starostovi vypovědět smlouvu se společností Energie pod kontrolou
z důvodu závažného porušení smlouvy – 9 hlasů pro.

Dotační tituly pro rok 2016 – starosta podal přítomným členům ZO informace o vypsaných dotačních titulech pro rok 2016.
Uvedl, že se blíží termín podání dotací z OK. Pro letošní rok vypsal OK nové podmínky pro přidělování dotací, se kterými
zatím ani sami úředníci nejsou zcela seznámeni, proto to bude tak trochu připomínat sázku do loterie. Dle starostova názoru
s ohledem na skutečnost, jak podpora malým obcím v Olomouckém kraji probíhala v minulých letech, bylo by lepší od
podaných žádostí moc neočekávat, ale možná budeme překvapeni. Žádosti je však určitě třeba podat na vše, co se dá. Uvedl, že
v letošním roce by chtěl požádat o příspěvek na opravu kamenného kříže u Hájku ve směru na Liboš z Programu památkové
péče v Olomouckém kraji, pak na pořádání hodových oslav z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji a dále na
dokončení komunikace v nové lokalitě RD z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016. První dvě žádosti bude
starosta obce podávat sám.
Třetí dotace z POV je na zvážení. Dlouho je hledán nějaký dotační titul, ze kterého by se komunikace případně dala dokončit,
ale zatím žádný takový nebyl vypsán. Starosta obce se obává, že ani v roce letošním žádný vhodný dotační titul vypsán nebude,
ale cestu v místní části obce „Rybník“ je již třeba dokončit. Jak dále starosta obce v tomto bodě uvedl, z POV bychom měli
šanci získat alespoň 300.000,- Kč, které by nám tuto stavbu alespoň zlevnili. Ať tuto dotaci dostaneme nebo ne je třeba tuto
komunikaci dokončit v tomto roce. Po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádostí o příspěvek na akci Záchrana a restaurování kamenného kříže
v obci Hnojice z Programu památkové péče v Olomouckém kraji, dotačního titulu č.2 - Obnova staveb drobné
architektury místního významu, a schvaluje zhotovitele díla restaurátora MgA. Martina Parobka za cenu 64.400,-Kč –
9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádostí o příspěvek na pořádání hodových oslav z Programu podpory
kultury v Olomouckém kraji 2016 – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádostí o příspěvek na dokončení komunikace v nové lokalitě RD z
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.
9) Diskuse:
Ing. Fišer Miloš – vznesl dotaz, jak to v současné chvíli vypadá s připravovaným plánem rozvoje obce, jehož zpracování pro
naši obce bylo schváleno na ZO v roce 2015. Starosta obce uvedl, firma, zpracovávající tyto plány, je v současné době
zahlcená požadavky na zpracování plánů a i naše obec má teď hodně administrativy s ukončováním ČOV a přípravou
navazujících akcí, ale zatím to nikdo pro dotace nepožadoval, tudíž dle názoru starosty obce zatím není důvod na zpracování
časově tlačit. Přislíbil však, že opět vstoupí v jednání s jednatelem firmy a na plánu rozvoje obce se bude pracovat.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, v jaké fázi je v současné době oprava komunikace v obci ze strany SSOK. Starosta přislíbil, že
tuto situaci zjistí a na příštím zasedání podá členům ZO o tomto požadované informace.

10)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.52 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.

