15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 20.6.2016 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Ing. Fišer Miloš,
Vyhnánek Zdeněk

Omluveni: Adam Václav, Mgr. Adam Tomáš
PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu ze 14. zasedání ZO ze dne 30.5.2016
3. Kontrola usnesení ze 14. zasedání ZO ze dne 30.5.2016
4. Schválení účetní závěrky obce a MŠ Hnojice
5. Schválení závěrečného účtu obce Hnojice
6. Kanalizace a ČOV
7. Došlá pošta a různé
8. Diskuse
9. Závěr
1) Starosta obce zahájil 15. 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 Mgr. Tomáš Adam. Poté
prohlásil 15. 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 15. zasedání ZO.
Program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Požádal ZO o doplnění tohoto programu
o bod č. 4 „Seznámení s rozpočtovou změnou č. 1/2016“ a následně pokračovat v bodech uvedených v programu
zasedání. K tomuto neměl nikdo z přítomných žádné námitky ani připomínky, byl tedy starostou obce podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 15. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne
20.6.2016 – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 14. zasedání ZO dne 30.5.2016 – jak starosta obce uvedl, zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Miroslavem Kořenkem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. 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 14. zasedání ZO, konaného dne 30.5.2016 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 14. zasedání dne 30.5.2016:
ZO neuložilo žádnému ze svých členů žádný úkol.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 14. zasedání ZO, konaného dne 30.5.2016 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
4) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 1/2016 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2016 – jak uvedl starosta obce, jako
vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovou změnou č. 1/2016 v rozpočtu obce Hnojice na
rok 2016 seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která uvedla, že těmito rozpočtovými změnami byly do
rozpočtu obce na rok 2016 zahrnuty především přijaté dotace od ÚP na pracovníky VPP a proti těmto příjmům byly
rovněž upraveny výdaje na mzdy zaměstnanců VPP včetně rozdělení NP – 17,62% a prostředků z EU – 82,38%, dále
byla ve výdajích navýšena položka 3745 5169 o částku 85.000,- Kč, což činila úhrada za ořezy stromů v obci. K tomuto
nebyly vneseny žádné dotazy ani připomínky a po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2016 v rozpočtu obce
Hnojice na rok 2016 – 7 hlasů pro.
5) Schválení účetní závěrky obce a MŠ Hnojice – starosta obce předložil ZO k projednání účetní závěrku obce Hnojice
za rok 2015 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2015, sestavenou ke dni 31.12.2015 v souladu
s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příspěvkové organizace MŠ Hnojice za rok 2015,
sestavenou ke dni 31.12.2015. Tyto účetní závěrky byly zpracovány účetní obce paní Blankou Adamovou dle platné
metodiky a byly zveřejněny na úřední desce dne 3.6.2016 a sejmuty byly dne 20.6.2016. Ve stejnou dobu byly
zveřejněny i na elektronické ÚD obce. ZO nevzneslo žádnou připomínku ani výhradu, byl tedy podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Hnojice za
účetní období 2015, sestavenou ke dni 31.12.2015 a příspěvkové organizace MŠ Hnojice – příspěvkové organizace
za rok 2015 sestavenou k 31.12.2015 bez výhrad – 7 hlasů pro.
6) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 – jak uvedl starosta obce, závěrečný účet obce Hnojice za rok 2015 byl
vypracován účetní obce paní Blankou Adamovou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, byl řádně vyvěšen na úřední desce obce a současně i elektronické úřední desce obce dne 3.6.2016 a sejmut byl
dne 20.6.2016. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2015 je mimo jiné uveden i výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, v němž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Při projednání nikdo
z přítomných členů nevznesl žádné připomínky ani výhrady, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015, obsahující údaje o
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.
Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a
hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2015 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok
2015 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí
s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad – 7 hlasů pro.
7) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že stále platí, že kanalizace i ČOV běží i nadále ve zkušebním
provozu. V současnosti probíhají stále administrativní práce spojené s přípravou ke kolaudaci a práce spojené
se zaběhnutím čistících procesů na ČOV. Rovněž také platí, že kolaudace kanalizace proběhne k datu 31.8.2016, aby se
lidé, kteří doposud nejsou připojeni, mohli připojit. Jak ale uvedl starosta obce, je to už poslední možnost a dále už
nebude možno kolaudaci kanalizace odložit z důvodu vyúčtování dotací a administrativního ukončení stavby, proto opět
vyzval ty občany, kteří ještě připojeni nejsou, aby takto neprodleně učinili. V případě, že bude zjištěno, že ani po tomto
termínu nejsou někteří občané resp. jejich nemovitosti, na obecní kanalizaci napojeni, tento stav bude řešit odbor
životního prostředí MěÚ Šternberk a v souladu se zákonem jim hrozí vysoké pokuty. K tomuto vznesl dotaz pan Kolář,
zda je v současné chvíli vedena evidence o napojených nemovitostech v obci. Starosta obce uvedl, že ano, přípojky
kontroluje pan Papica nebo místostarosta nebo majitelé předkládají fotodokumentaci přípojky a pan Papica vede
evidenci. Jiné dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 7 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé:
Společnost EKO-KOM zaslala přehled o množství vytvářeného odpadu za rok 2015
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, pobočka Olomouc zaslal sdělení kupní ceny pro realizaci nemovité
věci – 423.000,- Kč
Krajský úřad Olomouckého kraje zaslal souhlas s uzavřením dohody s MěÚ Šternberk o projednávání přestupků
Různé:
starosta obce informoval ZO, že v minulém týdnu byla dokončena komunikace v lokalitě nových bytových domů
Rybník a po předání dokončené stavby bude požádáno o kolaudaci stavby. Dotace na tuto akci nám byla schválena
v maximální výši 300.000,- Kč a byla již připsána na účet obce. Jak dále uvedl starosta obce, s ohledem na
informace jím podané na minulém zasedání ZO, bude potřeba navíc proti vysoutěženému zadání navézt podklad ze
štěrkodrtě a dodělat nějaké obrubníky a rozpočet na to byl asi 171.000,- Kč. Následně se při provádění samotných
prací zjistilo, že kromě silničních vpustí, se kterými bylo počítáno, je třeba zvednout a upravit ještě vpusti
kanalizace jak dešťové, tak splaškové a uzávěry vody a plynu, opravit nebo vyměnit další obrubníky a přídlažby,
přidat obrubníky v místech, kde nebyly původně v projektu, v zatáčce u Kamínky upravit podloží a na dvou místech
předláždit chodníky, na což je rozpočet dalších asi 104.000,-Kč. Jedná se tedy o práce v celkové výši 275.000,- Kč
bez DPH, tedy 333.000,- Kč vč. DPH. Celkově tedy dokončení komunikace v lokalitě nových RD Rybník vyjde na
1.537.000,- Kč vč. DPH. Dle původního rozpočtu mělo naši obec dokončení vyjít na 2.503.000,- Kč bez DPH, tedy
3.029.000,- Kč vč. DPH, takže je zde úspora skoro 1.500.000,- Kč, kterou můžeme použít na další plánované akce.
Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po projednání
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje rozpočet na opravy chodníků a komunikace v lokalitě nových
rodinných domů Rybník ve výši max. 333.000,- Kč včetně DPH – 7 hlasů pro.
starosta obce informoval ZO, že z Krajského úřadu Olomouckého kraje byla naší obci doručena oznámení o
schválení dvou dotací, na které jsme žádali, a to na projekt: „Restaurování kamenného kříže“ ve směru na Liboš,
parc.č. 657, k.ú. Hnojice a na „Oslavy 885 let obce Hnojice spojené s tradičními lidovými hodovými oslavami“.
Jako vždy KÚ požaduje schválení přijetí těchto dotací a schválení uzavření smluv ZO. K tomuto nebyly vzneseny
žádné připomínky ani dotazy, byl tedy starostou obce podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Program památkové péče
v Olomouckém kraji z dotačního titulu č. 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu ve výši
32.200,- Kč a uzavření smlouvy o dotaci na projekt Restaurování kamenného kříže v Hnojicích, parc.č. 657,
k.ú. Hnojice – 7 hlasů pro.

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Program podpory
kultury Olomouckého kraje, dotační titul č. 2 Podpora kulturních aktivit ve výši 20.000,- Kč a uzavření
smlouvy o dotaci na projekt Oslavy 885. let obce Hnojice spojené s tradičními lidovými hodovými oslavami –
7 hlasů pro.
starosta obce uvedl, že od roku 2007 má naše obec uzavřenou s obcí Štěpánov smlouvu o obecní policii. Za více než
8 let se ukázalo, že spojit své síly v oblasti obecní policie byl dobrý krok. Nicméně také se ukázalo, že naše
vzájemná spolupráce má i slabší místa. Jedním z nich je nedostatek strážníků a proto i malý výkon hlídkové služby
v obcích mimo Štěpánov. Proto bylo na setkání starostů okolních obcí dohodnuto přijmout smlouvu novou, která by
zajistila obci Štěpánov možnost zvýšit počet obecních policistů a okolním obcím garantovala určité dohodnuté
množství služeb obecní policie. Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy předschválené Olomouckým krajem. Dle
tohoto předloženého návrhu by naší obci měla obecní policie ve Štěpánově garantovat:
•
dopravní dohled v rozsahu 1,5 hod týdně (kontrola cyklistů, chodců, měření radarem)
•
zajištění a odchyt volně pobíhajících psů certifikovanými specialisty
•
zajištění odvozu zvířete do příslušného útulku
•
hlídková činnost, včetně noční hlídkové činnosti v obci v rozsahu 6 hod v kalendářnímu měsíci v rámci
plánu služeb obecní policie (hlídková činnost služebním vozem, fyzická hlídková činnost, kontrola
pohostinství, obchodu, monitoring okolí MŠ a sportovišť TJ Sokol Hnojice)
•
preventivní činnost obecní policie v rozsahu jedné akce ročně (přednášky pro mateřskou školu, seniory
apod.)
•
dohled při veřejných akcích pořádaných obcí v rozsahu 10 hodin ročně
•
poradenská a konzultační činnost obecní policie
Starosta obce informoval ZO, že za tyto služby bychom platili paušálně obci Štěpánov 4.000,- Kč / 1 měsíc. Pokud
bychom chtěli využít služeb obecní policie nad rámec této smlouvy, je to možné za příspěvek ve výši 300,- Kč za
hodinu práce strážníka. Byl vnesen dotaz, kterých okolních obcí by se tato spolupráce týkala – Hnojice, Žerotín,
Liboš a zájem mají i další obce. Další dotazy nebyly vzneseny, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí
Štěpánov a obcí Hnojice o výkonu působnosti na úseku obecní policie – 7 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Štěpánov a
obcí Hnojice o výkonu působnosti na úseku obecní policie – 7 hlasů pro.
starosta obce informoval ZO, že dne 27.6.2016 v 15 hodin se ve Šternberku uskuteční sněm zakladatelů MAS
Šternbersko. S ohledem na skutečnost, že tento den bude čerpat řádnou dovolenou, požádal ZO o pověření jiného
člena zastupitelstva obce k zastupování obce na tomto sněmu. Navrhl pověřit pana Zdeňka Vyhnánka, který se
sněmu účastní i jako člen MAS za TJ Sokol Hnojice. K tomu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice deleguje člena zastupitelstva obce Hnojice pana Zdeňka Vyhnánka
k zastupování obce Hnojice na sněmu zakladatelů MAS Šternbersko – 7 hlasů pro.
starosta obce uvedl, že jak bylo projednáváno na minulém zasedání ZO, od 1.6.2016 bylo plánováno otevření
dětského hřiště u MŠ Hnojice i pro veřejnost. V souvislosti s tímto však byl upozorněn, že provozní řád hřiště a
fitness koutku musí schválit ZO na svém zasedání. Proto navrhl projednání a následné schválení Herního řádu
dětského hřiště a Provozní řád fitness části s platností od středy 22.6.2016. Panem Kořenkem byla navržena úprava
předloženého návštěvního řádu, a to o dobu prázdnin v MŠ a víkendů, kdy navrhuje otevření dětského hřiště v době
od 9.00 do 20.00 hodin. Tyto řády již byly projednány i s paní ředitelkou MŠ, která s nimi souhlasí. Další úpravy ani
připomínky nebyly předloženy, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Herní řád dětského hřiště MŠ Hnojice a Provozní řád fitness části
dětského hřiště MŠ Hnojice v předložené podobě – 7 hlasů pro.
v souvislosti s předchozím bodem souvisí i návrh pana Jašíčka, aby byly na dětském hřišti MŠ umístěny
videokamery se záznamem, který by v případě poškození hřiště pomohl k odhalení pachatele nebo v případně
zranění pomohl objasnit příčinu zranění. Jak uvedl starosta obce, jemu osobně se tento návrh příliš nezamlouvá,
protože osobně není nakloněn tomu, aby do budoucna byly umístěny kamery úplně všude. Ale jak přiznal, umístění
kamer na náměstí pomohlo snížit vandalismus a objasnit několik případů vandalismu či přestupků, proto toto dává
zastupitelům k zamyšlení a zvážení. Jak dále uvedl, otázkou je, zda o umístění kamer rozhodovat na tomto zasedání,
nebo si to nechat projít hlavou a rozhodnout na příštím zasedání. Po diskusi a projednání bylo navrženo, že není nač
čekat a ZO souhlasí s umístěním videokamer na dětské hřiště MŠ. Po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje umístění videokamer se záznamem do prostor dětského hřiště MŠ a
venkovního fitness hřiště MŠ a ukládá starostovi obce zajistit jejich instalaci – 6 hlasů pro, 1 se zdržel.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.
9) Diskuse:
Vyhnánek Zdeněk – dotázal se, zda ze strany obce byla potvrzena účast na sněmu zakladatelů MAS Šternbersko do
stanoveného termínu 20.6. Starosta obce uvedl, že účast byla potvrzena.
Bc. Jašíček Luděk – dotázal se, zda již bylo jednáno se SÚOK ve věci opravy zábradlí u potoka před hřištěm a
příkopy vedle stavby pana Horáka. Do dnešního dne se v této věci nejednalo a starosta obce přislíbil nápravu.

Vyhnánek Zdeněk – vznesl dotaz, zda byly s dodavatelem opravy komunikace v místní části Rybník řešeny kanály
v silnici. Dle jeho názoru jsou „utopené“. Ze strany starosty obce bude provedena kontrola.
Kolář Antonín – dotázal se, zda je již znám bližší termín zahájení rekonstrukce komunikace přes naši obec. Starosta
obce uvedl, že zatím žádný konkrétní termín znám není, v současné chvíli probíhá řízení ve věci získání dotací na
tuto opravu a že asi by bylo možně začít s opravou již letos na podzim, ale spíše se přiklání k názoru, že oprava
bude zahájena spíše až příští rok.
Kolář Antonín – dotázal se, zda je v letošním roce plánováno přesunutí kontejnerů na tříděný odpad od kapličky
v Kukově. Starosta obce uvedl, že ano.
Kolář Antonín – požádal, zda by bylo možné vytipovat místa v naší obci, která jsou prioritní ve věci údržby zeleně,
např. kolem kapliček, která by měla být přednostně vysečena. Bude dohodnuto s panem Papicou.
Ing. Fišer Miloš – požádal, zda by bylo možné vysekat zeleň kolem zdi za domem čp. 40 ve směru na Žerotín. Tato
informace bude předána panu Papicovi.
Kořenek Miroslav – uvedl, že byl ze strany několika občanů upozorněn, že růže kolem chodníků ke kostelu jsou
napadeny plísní. Navrhuje požádat odborníka, který tyto růže prohlédne – zajistí starosta obce.
T.V. – vznesl dotaz, zda je na novou komunikaci v místní části obce Rybník plánováno umístění retardérů. Starosta
uvedl, že retardéry v projektu nebyly, ale zřejmě tam bude nutné tyto retardéry umístit. Případné umístění retardérů
bude navrženo odborníkem v této věci.
T.V. – informoval, že v místní části Rybník je narušena plocha pod sběrným místem na tříděný odpad. Požádal, zda
by bylo možné znovu vydláždit a přidat obruby. Zajistí pracovníci obce.
T.V. – sdělil ZO informaci, že byl ze strany trenéra stolního tenisu informován, že do dnešního dne údajně
neobdrželi schválený příspěvek z rozpočtu obce, tudíž nemohou začít s opravami staré sokolovny a z důvodu toho
se nemohou přihlásit do soutěže. Ze strany účetní obce bylo sděleno, že tato informace je mylná, příspěvek Spolku
Základna Hnoyland byl zaslán k datu 23.5.2016. Přítomný pan S.P. v této věci uvedl, že opravy sokolovny již
probíhají.
T.V. – předložil ZO fotografie vzrostlých keřů, zasahujících korunou nad chodníky. Bude projednáno s majiteli RD.
T.V. – dotázal se, jak dlouhou dobu ještě bude skládka vedle Vyhnánků. Starosta obce uvedl, že v současné době už
se jedná jen o meziskládku materiálu pro přípojky občanů a přislíbil, že nejpozději do hodových oslav bude vše
odstraněno.
K.R. – dotázal se, v jaké fázi je v současné době výstavba cyklostezky přes naši obce. Starosta obce uvedl, že nyní
se vyřizuje vydání rozhodnutí o umístění stavby. Až bude vyřízeno, budeme žádat o dotace a pokud nám bude
dotace přidělena, začne se s výstavbou.
K.R. – informoval ZO, že nastříkaný asfalt v ulici Babická se nechytil, na cestě jsou kaluže, dle jeho názoru otočili
spád a na komunikaci jsou výmoly stejně, jako byly dřív.
K.R. – vznesl dotaz, jak to vypadá s povolováním kanalizačních přípojek k jednotlivým RD ze strany MěÚ ve
Šternberku. Starosta obce uvedl, že těchto povolení bylo velké množství a MěÚ povolování kanalizačních přípojek
řeší postupně. Problém je, že pracovnice, která tato povolení vydávala, odešla do důchodu a je místo ní nová, která
se zaučuje.
T.V. – dotázal se, zda má místní fara před budovou umístěnou „vavinku“ a zda jsou připojeni nebo se chystají
připojit na obecní kanalizaci. Dle jeho názoru tam „vavinka“ umístěna není. Starosta obce odpověděl, že vavinky
jsou u všech nemovitostí, aby se mohli napojit, ale že tuto situaci prověří spolu s místostarostou.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se, zda je již znám program hodových oslav. Starosta uvedl, že zatím není, vše se
připravuje a plánuje a on sám by se přikláněl k tomu, aby se opět do hodového programu zařadil vzdušný balon.
T.V. – vznesl dotaz, kdy bude slíbená prohlídka ČOV. Pan Jurásek navrhuje až po kolaudaci stavby, tedy předběžně
v měsíci 09/2016.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 20.15 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.

