14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 30.5.2016 - 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
Omluveni: Jurásek Zdeněk, Adam Václav

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 13. zasedání ZO ze dne 4.4.2016
Kontrola usnesení z 13. zasedání ZO ze dne 4.4.2016
Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo s Marius Pedersen a.s.
Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.624/03/s ze dne 13.5.2003 s Městem Šternberk
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 14. 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, omluven je pan Václav Adam a pan Zdeněk Jurásek. Poté
prohlásil 14. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka
Vyhnánka – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 14. 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 14. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne
30.5.2016 – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu ze 13. zasedání ZO dne 4.4.2016 – jak starosta obce uvedl, zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Bc. Luďkem Jašíčkem a panem Antonínem Kolářem. Poté byl zápis v souladu s ust. § 95 odst. 2
zákona o obcích, uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud proti němu nebyly podány námitky, a
to ani ústně, ani písemnou formou. Dotázal se, zda má někdo k tomuto zápisu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak,
tudíž je zápis pokládán za schválený a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis ze 13. zasedání ZO, konaného dne 4.4.2016 bez připomínek
– 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení ze 13. zasedání ZO, konaného dne 4.4.2016:
ZO neuložilo žádnému ze svých členů žádný úkol.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 13. zasedání ZO, konaného dne 4.4.2016 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
4) Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo se společností Marius Pedersen a.s. – jak uvedl starosta obce, při
doručení tohoto dodatku se domníval, že se jako každoročně jedná o schválení navýšení platby za komunální odpad, ale
v tomto případě společnost Marius Pedersen a.s. zaslala dodatek ke smlouvě, týkající se platby za pronájem nových
kontejnerů na tříděný odpad. Starosta zjistil, že údajně i obce v okolí tento pronájem za dodané kontejnery platí, ale do
dnešního dne nebylo získáno dostatek údajů a informací na to, aby bylo možné ze strany starosty obce doporučit
schválení výše uvedeného dodatku. Z tohoto důvodu starosta obce navrhl, aby na dnešním zasedání ZO vzali přítomní
členové doručení tohoto dodatku č. 12 pouze na vědomí s tím, že do příštího zasedání získá potřebné informace k jeho
projednání a o schválení dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo se společností Marius Pedersen a.s. bude rozhodnuto na
příštím zasedání ZO. Členové ZO s názorem starosty obce souhlasí a byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty o Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo s Marius
Pedersen a.s. – 7 hlasů pro.
5) Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 624/03/s ze dne 13.5.2003 s Městem Šternberk – jak uvedl
starosta obce, tento dodatek se týká veřejnoprávní smlouvy, na jejímž základě naší obci Město Šternberk vykonává
agendu přestupkové komise. Předložený dodatek mění cenu za postoupený přestupek. Dle předloženého Dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě bude tato částka činit 1.000,- Kč u přestupků, u nichž bude přestupkové řízení zahájeno, a
500,-Kč u odložených přestupků. Jak uvedl starosta obce, pro naši obec se finančně prakticky nezmění nic, jelikož
přestupková komise 95% přestupků odloží. Po projednání byl tedy podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 624/03/s ze dne 13.5.2003
s Městem Šternberk – 7 hlasů pro.
6) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že kanalizace i ČOV v tuto chvíli běží stále ve zkušebním provozu.
V současnosti stále probíhají administrativní práce, spojené s přípravou ke kolaudaci a práce spojené se zaběhnutím
čistících procesů na ČOV. Se souhlasem SFŽP byl posunut termín kolaudace celé stavby „Hnojice-Kanalizace a ČOV“
o 3 měsíce, a to především z toho důvodu, aby se majitelé nemovitostí, kteří doposud nejsou připojeni, mohli bez
postihu připojit. Jak ale uvedl starosta obce, je to už poslední možnost a dále už nebude možno kolaudaci stavby
kanalizace odložit z důvodu vyúčtování dotací a administrativního ukončení stavby. Proto starosta obce vyzval všechny
majitele nemovitostí v obci, kteří nejsou do dnešního dne na obecní kanalizaci napojeni, aby takto co nejdříve učinili.
V případě, že takto neučiní, bude vzniklou situaci řešit odbor životního prostředí MěÚ Šternberk a v souladu se
zákonem jim hrozí vysoké pokuty. Tento odklad napojení nemovitostí na obecní kanalizaci je již skutečně poslední,
který byl starosta obce spolu s panem místostarostou a realizačním týmem stavby schopen zajistit. V tomto bodě dále
starosta obce informoval, že stočné se bude vybírat od 1.6.2016 provozovatelem kanalizace, tedy VHS Čerlinkou s.r.o.
Litovel, na tom se tedy nemění nic. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl
tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 7 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé:
Společnost RWE zaslala Smlouvu o připojení k distribuční soustavě – odběr plynu na čp. 160.
FÚ Šternberk zaslal veřejnou vyhlášku k dani z nemovitých věcí na rok 2016 – zveřejněno na ÚD obce.
VHS Čerlinka s.r.o. Litovel zaslala zveřejnění ceny vody za rok 2015 – zvěřejněno na ÚD obce.
VHS Čerlinka s.r.o. Litovel zaslala pozvánku na Valnou hromadu VHS.
FÚ Šternberk zaslal informace o vyměření daní z nemovitostí na rok 2016 – zveřejněno na ÚD obce.
Olomoucký kraj zaslal oznámení o přidělení dotace na obnovu kříže ve směru na Liboš ve výši 32.200,- Kč
Olomoucký kraj zaslal oznámení o přidělení dotace na akci: „Dokončení místní komunikace v obci Hnojice“ ve výši
300.000,- Kč – bude projednáno v bodě Různé.
Firma Kareta s.r.o. Bruntál zaslala podepsanou smlouvu o dílo na akci: „Dokončení místní komunikace v obci
Hnojice“
Různé:
Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor strategického rozvoje kraje zaslal návrh smlouvy o poskytnutí dotace č.
2016/01518/OSR/DSM z Programu obnovy venkova 2016 na akci: „Dokončení místní komunikace v obci Hnojice“,
konkrétně v „lokalitě nových bytových domů Rybník“. Jak starosta obce uvedl, tato dotace byla naší obci schválena
v maximální výši. Pro přidělení této dotace Olomoucký kraj požaduje schválení smlouvy zastupitelstvem obce. Po
projednání se starosta obce dotázal, zda má někdo k předložené smlouvě nějaké dotazy či připomínky, Nebylo tomu
tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2016/01518/OSR/DSM, na jejímž
základě poskytne Olomoucký kraj obci Hnojice dotaci ve výši 300.000,- Kč z Programu obnovy venkova 2016
na akci: „Dokončení místní komunikace v obci Hnojice“ – 7 hlasů pro.
na zasedání ZO, konaném dne 4.4.2016 byl schválen dodavatel na akci: „Dokončení místní komunikace v obci
Hnojice“ v nové lokalitě bytových domů v části obce „Rybník“, a to firma Kareta s.r.o. Bruntál. Firma Kareta s.r.o.
Bruntál vyčkávala se zahájením prací do chvíle, než firma HOCHTIEF CZ a.s. dokončí opravu chodníků po
kanalizaci. Toto už bylo dokončeno, takže tento týden firma Kareta s.r.o. nastupuje. Starosta obce informoval ZO,
že v průběhu dnešního dne ho navštívil stavbyvedoucí dodavatelské firmy, který ho informoval, že na této akci by
bylo zapotřebí provést několik úkonů mimo původní schválenou smlouvu. Jak dále starosta obce uvedl, při zadání
zakázky bylo vycházeno z projektu na komunikaci. Bohužel, od přerušení stavby došlo na několika místech
k závažnému porušení chodníků, je tam více utržených přídlažeb, s čímž nebylo počítáno a především bude chybět
štěrk pod vrchní asfaltovou vrstvu. Bylo plánováno, že se komunikace dokončí na nivelitu -10 cm, jenže uplynulo
už 8 let a za tu dobu se ta vrstva zajezdila, a naopak u krajů komunikace se za tu dobu vytvořila vrstva hlíny včetně
rostlinstva. Aby silnice měla správné parametry dle projektu, je třeba hlínu od krajnice odebrat a na střed navézt
štěrk. Starosta obce je toho názoru, že jelikož se jedná o dokončení nové komunikace, měli bychom nechat tyto
opravy provést, protože před kolaudací komunikace bychom je stejně museli opravit a jednodušší bude nechat to
opravit současně s dokončením cesty. Zastupitelé s tímto vyjádřili souhlas.
na zasedání ZO, konaném dne 4.4.2016 bylo schváleno vypracovaní zastavovací studie na plochu okolo hřiště a po
pravé straně silnice směrem na Újezd u Uničova. Starosta obce uvedl, že v souladu se stavebním zákonem podal
žádost na zpracování této studie a do 6.6.2016 by měly být na stavebním úřadě ve Šternberku připraveny závazné
podmínky studie, které budou ihned předány zpracovateli, aby studie mohla být co nejdříve zpracována. V této
žádosti starosta obce rovněž požádal i o studii pro pozemky vedle hřbitova, kde to obci územní plán také nařizuje.
Termín na zpracování této studie je stanoven nejpozději do roku 2018, ale jak uvedl starosta obce, v zájmu
současných majitelů je, aby studie byla zhotovena co nejdříve a oni mohli se svým majetkem volně nakládat, proto
by se studie měla zpracovat co nejdříve.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.

8) Diskuse:
Vyhnánek Zdeněk – informoval, že na konci obce v místní části „Rybník“ v místě, kde se v současné době začíná
s výstavbou RD byla v minulosti příkopa, která odváděla dešťovou vodu z komunikace. V současné době je tam
postaven plot a vše je srovnané. Starosta obce uvedl, že osloví SSOK s dotazem.
Vyhnánek Zdeněk – vznesl dotaz, jak to vypadá s křížem ve směru na Šternberk – starosta obce uvedl, že se
v letošním roce nepodařilo získat dotaci na opravu tohoto kříže, takže zatím se oprava provádět nebude. S ohledem
na plánovanou rekonstrukci komunikace „Šternberk-Strukov“ bude zřejmě lepší vyčkat na rekonstrukci komunikace
a poté kříž posunout na místo, kde bude v bezpečí, nebude zasahovat do komunikace a nebude překážet ani ZD.
Kořenek Miroslav – dotázal se, zda je plánováno zpřístupnění dětského hřiště v MŠ pro veřejnost. Jak uvedl starosta
obce, zpřístupnění se plánuje od 1.6.2016. K tomuto bude zapotřebí vypracovat provozní řád. Pan Jašíček přislíbil,
že bude dětské hřiště ve večerních hodinách zamykat. Pan Jašíček také navrhl, že by nebylo od věci nainstalovat na
dětské hřiště z důvodu bezpečnosti nebo případného vandalizmu kamerový systém.
Kolář Antonín – dotázal se, jak to v současné době vypadá s kontejnerem na kovy. Domnívá se, že i v této oblasti je
třeba motivovat mladší generace ke třídění odpadu. Starosta obce uvedl, že zatím v této věci probíhá jednání mezi
obcí a společností Ekokom.
SJ – dotázala se, zda bude v naší obci opět umístěna schránka na elektrobaterie. Jak uvedl starosta obce, i s tímto je
do budoucna počítáno a rovněž tak i na drobné elektrospotřebiče a na již výše zmiňovaný kov.
Kolář Antonín – dotázal se, z jakého důvodu se nikdo z vedení obce nezúčastnil svěcení praporu a knihy SDH na
Korunní pevnůstce v Olomouci. Starosta obce uvedl, že byl časově zaneprázdněn.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 20.00 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.

