13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 4. 4.2016 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Antonín Kolář, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Ing. Fišer Miloš, Vyhnánek Zdeněk, Mgr. Adam
Tomáš, Adam Václav, od 19.04 hod. se připojil Jurásek Zdeněk

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 12. zasedání ZO ze dne 25.1.2016
Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO ze dne 25.1.2016
Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
Schválení dodavatele na akci "Dokončení místní komunikace v obci Hnojice"
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 13. 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, pan Zdeněk Jurásek se dostaví chvíli po zahájení zasedání. Poté
starosta obce prohlásil 13. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Bc. Luďka Jašíčka a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Bc. Luďka Jašíčka a pana Antonína Koláře – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 13. 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 13. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne
4.4.2016 – 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 12. zasedání ZO dne 25.1.2016 – starosta obce uvedl, že zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Mgr. Tomášem Adamem a panem Václavem Adamem a byl v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona
o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Starosta 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 12. zasedání ZO, konaného dne 25.1.2016 bez připomínek
– 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 12. zasedání dne 25.1.2016:
ZO uložilo – v bodě 3.1. starostovi obce prověřit dodávku plynu do odběrných míst obce a uzavřít smlouvu
s konkrétním dodavatelem plynu – starosta obce uvedl, že toto bylo prověřeno a dodavatelem plynu zůstává společnost,
která dodávala plyn i před problémy s EPK.
3.2. starostovi vypovědět smlouvu se společností Energie pod kontrolou z důvodu závažného porušení smlouvy –
smlouva byla ukončena, dodavatelem elektrické energie pro obec je společnost Amper Market a.s., která dodávala
elektřinu doposud přes společnost EPK, nyní ji dodává obci přímo, a to již bez prostředníka / v 19.04 hod. se na
zasedání ZO dostavil pan Zdeněk Jurásek /.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 12. zasedání ZO, konaného dne 25.1.2016 bez
připomínek – 9 hlasů pro.
4) Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2016:
Schválení finančních příspěvků z rozpočtu obce Hnojice jednotlivým spolkům – starosta obce předložil ZO k
projednání jako každý rok před schvalováním rozpočtu obce došlé žádosti o dotace z rozpočtu obce pro jednotlivé
místní spolky a organizace:
TJ Sokol Hnojice podala žádost o dotaci na rok 2016 ve výši 100.000,-Kč, z čehož bude použito 25.000,- Kč na plyn,
25.000,- Kč na elektřinu a 50.000,- Kč na další opravy Sokolovny. K této předložené žádosti nebyly vzneseny žádné
dotazy ani připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci TJ Sokol Hnojice na rok 2016 ve výši 100.000,-Kč – 9
hlasů pro.
Spolek Základna Hnoyland Hnojice podal žádost o dotaci na rok 2016 ve výši 48.500,-Kč. Tato částka je určena na
rekonstrukci „staré sokolovny“, kterou budou svépomocí provádět členové spolku a na materiál přispěje formou dotace

obec. Dále chtějí využít 3.000,- Kč na podporu oddílu stolního tenisu mládeže, 7.000,- Kč na lajnovačku a 6.000,- Kč na
nákup 3ks setů. K této předložené žádosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci Spolku Základna Hnoyland Hnojice na rok 2016 ve
výši 48.500,- Kč – 9 hlasů pro.
Spolek Hagnózek podal žádost o dotaci na rok 2016 ve výši 30.690,- Kč na nákup mixpultu a 4ks mikrofonů, které
budou využívány při vystoupeních tanečních souborů Pomněnke a Věneček, chrámového sboru a při kulturních akcích
v obci. K této předložené žádosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci Spolku Hagnózek na rok 2016 ve výši 30.690,- Kč – 9
hlasů pro.
Římskokatolická farnost Hnojice, která v současné době provádí opravu ovládání všech zvonů farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích, požádala o poskytnutí finanční dotace na tuto opravu, která bude v celkové výši
111.973,- Kč. Po projednání starosta obce navrhuje schválit poskytnutí finanční dotace ve výši asi poloviny nákladů na
tuto rekonstrukční akci, tedy ve výši 60.000,- Kč. K jeho návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2016 na
rekonstrukci ovládání zvonů farního kostela celkem ve výši 60.000,- Kč – 9 hlasů pro.
Charita Šternberk – jako každoročně podala Charita Šternberk žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hnojice na
rok 2016 na svou činnost. Jak bylo zjištěno, počet občanů naší obce, využívajících služby Charity Šternberk – Denní
pobyt Rozkvět zůstává stále jeden občan, služeb Charitní ošetřovatelské služby – středisko Šternberk využívá 22 občanů
naší obce. Starosta obce navrhl zachovat výši příspěvku na jednoho občana ve výši 3.000,- Kč, jako to bylo v minulých
letech. K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky, ZO s návrhem starosty obce souhlasí, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí finanční dotace Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na
Denní pobyt Rozkvět a 66.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby – středisko Šternberk – 9 hlasů pro.
Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2016 – starosta obce uvedl, že návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl dle
zákona zveřejněn na elektronické i fyzické úřední desce po dobu 15 dnů. Dále uvedl, že návrh rozpočtu obce na rok
2016 je opět navržen velmi úsporně a se zřetelem k hlavním prioritám obce, jimiž jsou nyní po dokončení kanalizace dle
získání dotací opravy místních komunikací a chodníků, vybudování cyklostezky a dalších plánovaných akcí. Při
sestavování rozpočtu bylo vycházeno ze skutečností loňského roku se zapracováním plánovaných akcí pro rok letošní.
Rezerva tak bude 3.754.000,- Kč. Dotázal se, zda má někdo z přítomných nějaký dotaz či připomínku k předloženému
návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Dotaz vznesl Ing. Fišer, který se zajímal, v jaké části rozpočtu jsou opravy
komunikací. Tento dotaz mu zodpověděl starosta obce a současně mu osvětlil, kterých komunikací v obci se tyto
plánované opravy týkají. Dále mu bylo vysvětleno, že plánované opravy chodníků v obci a výstavba nové cyklostezky
jsou pod jinou kolonkou předloženého návrhu rozpočtu. Dále byl Ing. Fišer informován, v jaké příjmové části je zahrnut
přebytek na ZBÚ k 31.12.2015 /pol. 8115/, v jaké části rozpočtu jsou finanční prostředky na splátky dlouhodobého
úvěru na kanalizaci /pol. 8124/ a na jaké položce ve výdajové části jsou prostředky z rezervy /6409 5169/. Další dotazy
nebyly vzneseny, bylo tedy přistoupeno k hlasování a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje po projednání schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2016
v projednané podobě – 9 hlasů pro.
5) Schválení dodavatele na akci "Dokončení místní komunikace v obci Hnojice" – starosta obce uvedl, že jak již
informoval ZO na minulém zasedání ZO, v letošním roce bychom měli dokončit cestu v Lokalitě bytových domů
Rybník. Tato cesta je rozestavěna už více než 10 let a s jejím dokončením se čekalo, až bude hotová kanalizace.
Kanalizace už hotová je, přípojky inženýrských sítí u jednotlivých domů také, takže je třeba cestu dokončit, a to bez
ohledu na to, jestli dostaneme nebo nedostaneme dotaci z POV Olomouckého kraje, která i pokud by nám ji OK schválil
bude činit max. 300.000,-Kč, kdežto rozpočet na dokončení této místní komunikace byl původně 2.502.845,- Kč bez
DPH.
Starosta vyzval k podání nabídky 3 firmy, na které dostal doporučení a jednu firmu, se kterou měla naše obec dobré
zkušenosti v minulosti a na základě tohoto nám byly doručeny tyto nabídky:
Dopravní stavby Smrčka s.r.o., Znojmo
1.847.525,- Kč včetně DPH
Grande solution s.r.o., Ostrava
1.663.387,- Kč včetně DPH
Kareta s.r.o., Bruntál
1.203.649,- Kč včetně DPH
Silnice Boubeníček, Krnov
1.865.820,- Kč včetně DPH
Po projednání jednotlivých nabídek výše uvedených stavebních firem byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele na akci "Dokončení místní komunikace v obci Hnojice"
firmu Kareta s.r.o. Bruntál za cenu 1.203.649,- Kč včetně DPH – 9 hlasů pro.
6) Kanalizace a ČOV – starosta obce podal ZO informaci, že kanalizace i ČOV v tuto chvíli běží ve zkušebním provozu.
Dále uvedl, že v současnosti probíhají především administrativní práce, spojené s přípravou ke kolaudaci v květnu
letošního roku a práce spojené s tzv. zaběhnutím čistících procesů na ČOV. V tuto chvíli máme potíž v tom, že je
připojeno přes polovinu domů, ale stále ještě asi 40% domů připojeno není a vypouští odpad ze žump a ze septiků do
nové kanalizace. Náš typ ČOV sice občasný nátok této tzv. „mrtvé vody“ přímo neohrožuje, ale v současnosti to není
občasný nátok, ale pravidelné vypouštění. Lidé, kteří toto dělají, nám tímto způsobují problémy se správnou funkcí

ČOV, ale zároveň se dopouštějí protiprávního jednání, protože vypouštění odpadní vody ze septiku a ze žumpy do
kanalizace je v rozporu se zákonem. Je škoda, že více lidí nevyužilo rozhodnutí zastupitelstva umožnit občanům připojit
se ke kanalizaci po dobu zkušebního provozu do 31.5.2016 bezplatně, ušetřili by si práci s přečerpáváním žump a
případné problémy s tím spojené. Dále starosta obce připomněl, že do termínu 31.5.2016, kdy by měla být kanalizace a
ČOV zkolaudována, by měli být všechny nemovitosti v obci svými splaškovými vodami připojeny na novou kanalizaci.
Ty nemovitosti, které nebudou připojeny, bude řešit odbor životního prostředí MěÚ Šternberk. Dotázal se, zda má
k tomuto bodu někdo nějaké připomínky. Dotaz vznesl pan Kořenek, a to kdy je plánována slíbená prohlídka ČOV.
Starosta obec uvedl, že by doporučoval s prohlídkou posečkat do letních měsíců a současně uvedl, že prohlídka naší
ČOV bude nabídnuta i školám jako exkurze pro žáky. Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 9 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé
MŠ Hnojice předala návrh rozpočtu na rok 2016 a žádost o převod hospodářského výsledku a o výjimku z počtu dětí
v MŠ na školní rok 2016/2017 – bude předloženo ZO k projednání v bodě „Různé“
Spolek Základna Hnoyland z.s. podala žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2016
Amper Market, a.s. zaslal podepsanou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
Spolek Hagnózek z.s. podal žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2016
Charita Šternberk zaslala žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce na rok 2016
Římskokatolická farnost Hnojice podala žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2016
Axiom engeneering zaslal vyhodnocení možnosti čerpat dotace ne revitalizaci Nádržky
EKO-KOM zaslal závěrečnou zprávu z auditu plnění smluvních vztahů s touto společností
Různé:
starosta obce informoval ZO, že byl kontaktován úřednicí z ÚP ve Šternberku ve věci žádosti o udělení souhlasu obce,
aby orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele určil, že za osobu užívající byt považuje
osobu uvedenou v žádosti, užívající na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného titulu za účelem bydlení v žádosti
uvedené ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jak sám starosta obce konstatoval, je
to velmi zamotané, ale podle informací, které se mu podařilo zjistit z korespondence ministerstva práce a soc. věcí a
ministerstva vnitra jde o to, že by obec měla odsouhlasit, že na legálně provozované ubytovně opravdu bydlí lidé, kteří
si žádají o příspěvek na bydlení. V tuto chvíli se u nás v obci jedná o čtyři občany, kteří na ubytovně opravdu bydlí,
proto navrhl ZO, aby s předloženou žádostí z ÚP souhlasilo. Současně navrhl, aby ZO pověřilo starostu obce, aby tyto
souhlasy v budoucnu vydával on sám. Žádné dotazy k tomuto bodu nebyly vzneseny byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice souhlasí, aby orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního
zřetele určil, že za osobu užívající byt považuje osobu uvedenou v žádosti, užívající na základě smlouvy,
rozhodnutí nebo jiného titulu za účelem bydlení v žádosti uvedené ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 zákona o
pomoci v hmotné nouzi. – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice pověřuje starostu obce, aby souhlas pro orgán pomoci v hmotné nouzi
v případech hodných zvláštního zřetele v budoucnu jménem obce Hnojice vydával – 9 hlasů pro.
starosta obce uvedl, že stejně jako v posledních letech se na nás i v roce letošním obrátila paní ředitelka MŠ se žádostí o
povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2016/2017, a to z 24 na 26. Toto odpovídá všem předpisům. Dotázal
se, zda má k tomuto někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ na školní rok 2016/2017 z 24 na 26 dětí – 9
hlasů pro.
současně se na nás obrátila paní ředitelka MŠ se žádostí o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ
k datu 31.12.2015, který činil 28.441,69 Kč. Starosta obce se dotázal všech přítomných, zda má k tomuto někdo nějaké
dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice,
tento činil ke dni 31.12.2015 celkem 28.441,69 Kč – 9 hlasů pro.
starosta obce informoval ZO, že byla vypsána výzva na revitalizaci obecních rybníků. Uvedl, že již nechal zpracovat u
odborné firmy bezplatnou analýzu, zda máme šanci dotaci získat a kolik by to stálo. Záměr revitalizace nádržky splňuje
podmínky výzvy, je předpoklad, že bychom dotaci měli získat, celková cena by se měla pohybovat okolo 592.000,- Kč,
dotace by měla být 80%, z rozpočtu obce by tedy šlo 118.000,- Kč, náklady na dotaci ve výši 64.000,- Kč za
vypracování projektové dokumentace a 15.000,- Kč za vypracování, podání a správu dotace budou uznatelnou položkou
projektu. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vypracování projektové dokumentace a podání žádosti firmou Axiom
engeneering v ceně 79.000,- Kč bez DPH – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotace na revitalizaci obecního rybníku Nádržka ze
SFŽP – 9 hlasů pro.
starosta obce informoval ZO, že ve schváleném územním plánu obce máme povinnost nechat do roku 2018 vypracovat
zastavovací studii na plochu okolo hřiště a po pravé straně. Jedná se o pozemky parc.č. 247/67, parc.č. 247/68, parc.č.

247/69, parc.č. 247/70 a parc.č. 247/1, vše k.ú. Hnojice. Proti tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a
po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zpracování zastavovací studie pro pozemky určené pro výstavbu
rodinných domů na parc.č. 247/1, parc.č. 247/5, parc.č. 247/64, parc.č. 247/65, parc.č. 247/66, parc.č. 247/67,
parc.č. 247/68, parc.č. 247/69 a parc.č. 247/70, vše k.ú. Hnojice – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 9 hlasů pro.
8) Diskuse:
Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, zda se plánuje oprava značky „STOP“ ve směru od Mladějovic po křižovatku na
náměstí. Starosta slíbil, že opravu zajistí přes SSOK.
Kolář Antonín – informoval, že zábradlí na mostku v místní části Rybník u hřiště je v havarijním stavu. Starosta uvedl,
že tuto opravu bude rovněž řešit se SSOK.
Vyhnánek Zdeněk – dotázal se, jak dlouho ještě budou na náměstí tabule firmy Hochtief. Rovněž připomněl, aby byly
zavezeny díry v parku po těchto tabulích a vše bylo oseto trávou.
Ing. Fišer Miloš – informoval o nesvítícím světle nad přechodem před MŠ. Starosta mu poděkoval za info a uvedl, že
světlo bude spraveno.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, z jakého důvodu, když bylo odsouhlaseno, že se ZO bude scházet 1x měsíčně, tomu tak
není. V souvislosti s tímto žádá, aby byl rozpis plánovaných zasedání ZO zveřejněn pro veřejnost na ÚD. Dále požaduje
nápravu, aby zápisy ze zasedání ZO byly zveřejňovány v řádném termínu. Starosta odpověděl, že se zasedání nekonalo
ze zdravotních důvodů a přislíbil nápravu.
TV – dotázal se, z jakého důvodu nejsou v místní části obce Rybník u chodníků přídlažby, jak tomu bylo před
vybudováním kanalizace, chodníky jsou utopené a silnice zbroušená. Toto považuje za nesplnění smlouvy ze
strany dodavatelské firmy. Chodníky měly být uvedeny do původního stavu z původní dlažby. Dále upozornil, že
v místní části obce Kukov jsou přídlažby u chodníků rozbité a tudíž nebezpečné a chodníky v obci jsou zarostlé keři a
stromy, tudíž pro občana procházejícího po chodníku nevyhovující, rovněž auta parkují na chodnících a není možné po
chodnících projít. Místostarosta odpověděl, že chodníky v Rybníku měly být provedeny z původní dlažby, ale podařilo
se dohodnout, že bude chodník nový. Jelikož na silnici III. třídy není vrchní vrstva vozovky balená, není u chodníku
nutná přídlažba a proto nebyla provedena. V Kukově jsou od náklaďáků vyježděné odvodňovací žlaby. Budou opraveny
spolu s rekonstrukcí komunikace. Starosta odpověděl, že si není vědom, že by byly chodníky zarostlé stromy a keři,
obecní zaměstnanci chodníky pravidelně stříkají postřikem proti rostlinám. Parkování na chodnících je velký nešvar,
bude instruována obecní policie, aby se na tento nešvar více zaměřila a postihovala jej.
SJ – dotázala se, kdy bude zahájená celková rekonstrukce komunikace v obci. Starosta obce vysvětlil, že teď vše záleží
na tom, kdy kraj obdrží dotaci na tuto akci.
SJ – navrhuje aktualizaci obecních stránek. Starosta odpověděl, že na stránky dává veškeré informace, které má, ale není
v jsho silách informovat o akcích, o nichž jej neinformují jejich pořadatelé.
Kolář Antonín – připomněl plánované přemístění kontejnerů na SKO u kapličky ve směru na Šternberk za RD čp. 108.
Starosta mu odpověděl, že toto bude realizováno letos, jakmile budou k dispozici obecní zaměstnanci.
Kolář Antonín – navrhuje umístit do obce alespoň jeden kontejner na hliník, resp. na kov (plechovky od piva atd.)
a SJ – navrhuje do obce umístit sběrné místo na baterie. Starosta odpověděl, že obojí je v plánu, včetně kontejneru na
drobné elektrospotřebiče.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 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.

