16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 26.9.2016 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Ing. Fišer Miloš, Vyhnánek Zdeněk, Mgr. Adam Tomáš
Omluveni: Adam Václav, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 15. zasedání ZO ze dne 20.6.2016
Kontrola usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 20.6.2016
Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
Schválení OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 16. 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 6 členů zastupitelstva obce, omluven je pan Václav Adam, pan Bc. Luděk Jašíček a pan Miroslav
Kořenek. Poté prohlásil 16. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Tomáše Adama a pana Zdeňka Vyhnánka – 6 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 16. zasedání ZO. Uvedl, že
program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Požádal ZO o doplnění tohoto programu o bod č. 4
„Informace o provedených rozpočtových změnách č. 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 5/2016 v rozpočtu obce na rok 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 16. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 26.9.2016 včetně
změny navržené starostou obce – 6 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 15. zasedání ZO dne 20.6.2016 – jak starosta obce uvedl, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Ing. Milošem Fišerem 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 15. zasedání ZO, konaného dne 20.6.2016 bez připomínek – 6 hlasů
pro.
3) Kontrola usnesení z 15. zasedání dne 20.6.2016:
ZO uložilo v bodě 4.1. starostovi obce zajistit instalaci kamerového systému do prostor dětského hřiště MŠ Hnojice – starosta obce
uvedl, že oslovil dodavatele a kamery není problém nainstalovat během dvou týdnů, ale orientační cena je vyšší než 75.000,- Kč.
Skutečná cena se může lišit i v závislosti na tom, kolik práce tu bude technik muset udělat. Po tomto zjištění se starosta obce
rozhodl, že s ohledem na poměrně vysokou částku, vyčká s instalací na rozhodnutí ZO. Pan Ing. Fišer uvedl, že v současné chvíli se
mu plánovaná instalace kamerového systému jeví jako zbytečná, jelikož do dnešního dne nebyly na dětském hřišti v MŠ
zaznamenány žádné projevy vandalství ani ničeho podobného a navrhuje, aby se k možné instalaci kamer vrátilo až v případě,
kdyby nějaké projevy vandalství byly zaznamenány. S tímto vyjádřili souhlas přítomní zastupitelé. Starosta obce informoval členy
ZO, že byl osloven ze strany občanů na nedostatečné informování veřejnosti o otvírací domě dětského hřiště v MŠ. Toto bude
napraveno v dalším vydání Hnojického Expresu a rovněž již je ve výrobě tabulka s otvírací dobou, která bude umístěna na bráně u
vstupu na dětské hřiště. Další připomínky k tomuto bodu nebyly vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. zasedání ZO, konaného dne 20.6.2016 bez
připomínek – 6 hlasů pro.
4) Informace o rozpočtových změnách č. 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 5/2016 v rozpočtu obce na rok 2016 – jak uvedl starosta obce,
jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovými změnami č. 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 5/2016
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 byly do
předložených rozpočtových změn zahrnuty přijaté dotace od Olomouckého kraje na akci „Dokončení místní komunikace v obci
Hnojice“ ve výši 300.000,- Kč, dotace z POV na akci „Oslavy 885 let obce Hnojice spojené s tradičními hodovými oslavami“ ve
výši 20.000,- Kč a dotace na financování voleb do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. a 8.10.2016 ve výši 25.000,- Kč a proti
těmto příjmům byly rovněž upraveny částky ve výdajové části 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. 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 5/2016
v rozpočtu obce Hnojice na rok 2016 – 6 hlasů pro.
5) Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu – starosta obce podal ZO informace, že v nově vypracované OZV se pouze doplňují skupiny osvobozených
osob tak, jak to určuje změna zákona, jinak se nic nemění. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k předložené OZV nějaké dotazy
či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hnojice č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – 6
hlasů pro.
6) Schválení OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – starosta obce uvedl, že navrhuje dohodnout se na
dnešním zasedání pouze na znění vyhlášky, poté postoupit na příslušné oddělení MV a jakmile bude OZV odsouhlasena ze strany
MV, bude předložena ZO ke schválení. ZO předložený text OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností projednalo,
byly stanoveny konkrétní termíny a doby nočních klidu v obci následovně:
Čl. 3 - Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. Ledna.
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 4:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v době konání tradičních hodových slavností, které se konají zpravidla druhý víkend po sv. Vavřincovi a to ze soboty na neděli a
z neděle na pondělí;
b) v době konání tradičních akcí, kterými jsou Dětský den a Memoriál Luboše Smrčka;
c) v době konání Venkovní taneční zábavy na místním hřišti konané nejvýše 4x do roka;
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v době konání svatby ohlášené obecnímu úřadu nejméně 15 dní před konáním;
b) v době konání rodinné oslavyy ohlášené obecnímu úřadu nejméně 15 dní před konáním.
4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 a 3 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním
úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Poté byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí navržený text OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – 6
hlasů pro.
7) Kanalizace a ČOV – starosta obce podal ZO informace, že dne 31.8.2016 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby
kanalizace a ČOV. Od 1.9.2016 tak celé dílo běží v normálním provozu. Při zkušebním provozu bylo zjištěno několik drobných
nedostatků, které se v současné době odstraňují, a jeden větší problém. Tím problémem je, že kanalizační přípojka k domu č.p.180
byla uložena hlouběji než je dešťový přepad z čerpací stanice č.2. Tím dochází k tomu, že při velkém dešti, kdy má dešťová voda
přetékat přepadem do Kamínky, do domu č. p. 180 tečou odpadní vody a zaplavují majiteli sklep. K řešení tohoto problému byl
přizván projektant, který navrhl osadit kanalizační přípojku bezpečnostní klapkou a změnit algoritmus přečerpávání odpadní vody
z čerpací stanice č. 2. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo ani jedno z těchto dvou řešení realizováno, požádal starosta obce náš
technický dozor o zahájení reklamačního řízení tak, aby byl tento problém urychleně vyřešen. Pokud se toto nepodaří, bude najmuta
jiná externí firma, která opravu provede. K tomuto bodu se vyjádřila i přítomná paní JT, která uvedla, že na čp. 160 se rovněž ve
sklepě objevuje voda, zdi jsou plesnivé a vypadá to, že tak v nějakém místě prosakuje podzemní voda. Starosta obce uvedl, že tuto
situaci prověří a pokusí se zjistit, odkud voda teče a sjedná nápravu. Pan Kolář požaduje důrazně uvést do Expresu informaci pro
občany, co lze vypouštět do kanalizace a co je přísně zakázané. Starosta s místostarostou obce navrhují termín exkurze na ČOV
v Hnojicích na neděli 2.10.2016 v 10,30 hodin. Paní JS žádá, zda by bylo možně, aby pan JP průběžně odklízel napadané listí na
kanálových vpustích kvůli odtoku vody. Další připomínky, náměty či dotazy k tomuto bodu nebyly vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty obce v bodě Kanalizace a ČOV – 6 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé:
OK zaslal podepsanou smlouvu na dotace z programu Podpora staveb drobné architektury – smlouva byla podepsána a
zaslána zpět
KÚ OK zaslal souhlas s uzavřením veřejnosprávní smlouvy s OÚ Štěpánov o obecní policii
EKO-KOM zaslal inventarizaci zapůjčených nádob
ČEZ zaslal žádost o zveřejnění oznámení k odstraňování a okleštění stromoví
pan Vyhnánek předal 2x stížnost na špatný odtok kanalizace
Různé:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 6 hlasů pro.
9)

Diskuse:
Ing. Fišer Miloš – doporučuje pouvažovat nad vypracováním již plánovaného projektu Programu obnovy venkova. V současné
chvíli je schopen zajistit firmu, která nabízí vypracování tohoto projektu za cenu cca 50.000,- Kč. Starosta obce požaduje, aby
se s tímto ještě nějakou dobu posečkalo, než bude papírově dořešena stavba „Hnojice – Kanalizace a ČOV“.
SJ – požádala, zda by bylo možné vyzvat vlastníky pozemků v Rybníku, aby provedli ořez haluzí přesahujících přes ploty
směrem do polní cesty k novým domkům.
Vyhnánek Zdeněk – požádal o opravu spínací doby veřejného osvětlení z důvodu toho, aby nedocházelo k plýtvání energií
v obci.

10) 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.

