18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 28.11.2016 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Ing. Fišer Miloš, Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav, Kořenek
Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Vyhnánek Zdeněk
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 17. zasedání ZO ze dne 31.10.2016
Kontrola usnesení z 17. zasedání ZO ze dne 31.10.2016
Informace o rozpočtové změně č. 7-2016
Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017
Schválení Smlouvy o zhotovení Územní studie
Kanalizace a ČOV
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 18. 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 18. zasedání ZO je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Bc. Luďka Jašíčka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Miloše Fišera a Bc. Luďka Jašíčka – 9 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 18. zasedání ZO.
Uvedl, že program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Dotázal se, zda má někdo
k předloženému programu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 18. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne
28.11.2016 – 9 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu ze 17. zasedání ZO dne 31.10.2016 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Václavem Adamem a panem Miroslavem Kořenkem. 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 k tomuto bodu nějaké připomínky. Nebylo
tomu tak, tudíž se tento zápis pokládá za schválený a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zápis ze 17. zasedání ZO, konaného dne 31.10.2016 bez
připomínek – 9 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení ze 17. zasedání konaného dne 31.10.2016:
ZO pověřilo v bodě 4.1. starostu obce dalším jednáním se žadateli o nájmu pozemků parc. č. 833/1, parc.č. 771/1 a
parc.č. 771/2, vše k.ú. Hnojice – starosta obce podal informaci, že těmto žadatelům byl zaslán dopis s návrhem
dlouhodobého pronájmu dotyčných parcel. Poté byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. zasedání ZO, konaného dne 31.10.2016
bez připomínek – 9 hlasů pro.
4) Informace o rozpočtové změně č. 7/2016 v rozpočtu obce na rok 2016 - jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o
navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovou změnou č. 7/2016 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která uvedla, že touto rozpočtovou změnou byly v rozpočtu obce na
rok 2016 mimo jiné drobné přesuny v příjmové a výdajové části rozpočtu 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. K tomuto nebyly vneseny žádné dotazy ani připomínky a po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí informace o rozpočtové změně 7/2016 v rozpočtu
obce na rok 2016 – 9 hlasů pro.
5) Schválení pravidel rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 – stejně jako
v předchozích letech navrhl starosta obce do doby, než bude schválen rozpočet obce Hnojice na rok 2017 tato pravidla
rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou výdaje řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na
rok 2016“. Dále starosta obce uvedl, že rozpočet na rok 2017 bude předložen ZO ke schválení co nejdříve na začátku
příštího roku. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy
starostou obce podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce
Hnojice na rok 2017: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného
rozpočtu na rok 2016“ – 9 hlasů pro.

6) Schválení smlouvy o zhotovení Územní studie Hnojice – starosta obce uvedl, že na 13. zasedání ZO bylo schváleno
zpracování zastavovací studie. Na následujícím 14. zasedání bylo ZO ze strany starosty obce informováno, že byla
podána žádost o zpracování této studie. Současně bylo rovněž i projednáno, že jakmile bude stavebním úřadem
zpracováno zadání studie, bude osloven ke zpracování této Územní studie Ing. Vlastimil Čepička ze Šternberka, který
místní situaci zná a orientuje se v ní. Toto bohužel nebylo schváleno v usnesení ZO, proto starosta navrhl, aby takto bylo
učiněno. Byla projednána smlouva o zhotovení Územní studie Hnojice s Ing. Vlastimilem Čepičkou za částku 60.500,Kč vč. DPH. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření smlouvy o zhotovení Územní studie Hnojice s Ing.
Vlastimilem Čepičkou za částku 60.500,-Kč vč. DPH – 9 hlasů pro.
7) Kanalizace a ČOV – starosta obce informoval ZO, že vzhledem k tomu, že akce „Kanalizace a ČOV“ byla
zkolaudována a předána do řádného provozu provozovateli, bylo provedeno Závěrečné vyhodnocení akce a tím bylo
řádně ukončeno čerpání dotace a celá akce tím byla tedy definitivně dokončena fyzicky i účetně, navrhl vyřadit tento
stálý bod z programu dalších zasedání ZO. K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky a byl tedy následně podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vyřazení stálého bodu Kanalizace a ČOV z programu dalších zasedání
ZO Hnojice – 9 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé:
MV ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly zaslal posouzení zákonnosti OZV č.1/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Různé:
Schválení spolufinancování rekonstrukce Sokolovny – starosta obce připomněl, že TJ Sokol Hnojice připravuje
rekonstrukci Sokolovny. Na 12. zasedání ZO byl schválen příspěvek na opravu Sokolovny, ale bohužel byl schválen tak,
že byl podmíněn získáním konkrétní dotace na rok 2016. TJ Sokol Hnojice tuto dotaci v letošním roce nedostal, ale nyní
žádají znovu o dotaci a aby získali větší šanci získat dotaci, znovu byla obec požádána o příspěvek. Je tedy nutné znovu
schválit příspěvek na spolufinancování ve výši 1/3 minimální výše spolufinancování, ale již jej neomezovat na tuto
konkrétní dotaci, ale na získání jakékoliv dotace. Celý tento projekt má rozpočet zhruba 9.711.000,- Kč a dotace jsou
v současné výzvě až 80%. Spoluúčast tak činí necelých 1.950.000,-Kč, 1/3 spoluúčasti je 650.000,-Kč. Po projednání
byl ze strany starosty obce 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 – 9 hlasů pro.
Jak dále informoval starosta obce, s tímto bodem také souvisí půjčka na spoluúčast pro TJ Sokol Hnojice, kde byla
schválena stejná podmínka. TJ Sokol Hnojice má v tuto chvíli na spoluúčast k dispozici cca 800.000,- Kč, ale potřebuje
cca 1.300.000,- Kč. Výbor TJ Sokola Hnojice podal žádost o půjčku ve výši max. 500.000,- Kč, přičemž tato půjčka by
byla ze strany TJ Sokol Hnojice splácena obci po dobu 10. let. Poskytnutí této půjčky by bylo podmíněno získáním
dotace. 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 – 9 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a Různé – 9 hlasů pro.
9) Diskuse:
Kořenek Miroslav – dotázal se, zda už je ve II: NP budovy MŠ vybudován koutek pro uskladnění krojů a rekvizit spolku
Hagnózek Hnojice. Starosta obce uvedl, že vše je připraveno, koutek je hotov i včetně vymalování.
Mgr. Adam Tomáš – podal informace o připravovaném programu při rozsvěcování vánočního stromu a připravovaného
punče, konaného v sobotu 3.12.2016.
Mgr. Adam Tomáš – informoval ZO, že na pravidelné výborové schůzi TJ Sokol Hnojice oslovil členy výboru, že by
bylo vhodné vyjasnit majetkové vztahy mezi TJ Sokol Hnojice a ČOS. Výbor TJ Sokol Hnojice tuto myšlenku
podporuje.
Ing. Fišer Miloš – vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází plánovaná výstavba cyklostezky. Vyzval starostu obce, nechť na
příští zasedání ZO připraví aktuální informace o plánovaných akcích v rámci rozvoje obce. Především akce:
cyklostezka, informační cedule a projít předchozí zasedání ZO, co se jiného plánovalo. S tímto ZO souhlasí. Dále se
dotázal starostu obce v jakém stavu je rekonstrukce komunikace „Strukov – Šternberk“. Starosta odpověděl, že do
dnešního dne oficiálně zatím žádné informace neobdržel, ale že se stále plánuje zahájení akce na příští rok. Poté pan Ing.
Fišer podal:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice ukládá starostovi obce připravit na následující zasedání ZO přehled akcí již
dříve plánovaných – 9 hlasů pro.
Kořenek Miroslav – zda proběhla kontrola osvětlení vánočního stromu. Starosta uvedl, že kontrola byla provedena
pracovníkem obce, vše je připraveno.
KR – vnesl dotaz týkající se komunikace v ulici Babická. Po ukončení výstavby kanalizace měla být komunikace
uvedena do původního stavu, což bylo provedeno, ale na několika místech v této ulici je asfalt vyježděn a tvoří se zde

výtluky. Dle jeho názoru je nutné toto vyreklamovat. K tomuto starosta obce uvedl, že po kanalizaci měla být opravena
jen rýha, ostatní bylo provedeno nad rámec plánovaných oprav. Tato komunikace bohužel není v našem majetku a tak ji
nemůžeme opravit, tudíž by se o opravu měla postarat SSÚK.
KR – se dotázal, jak to bude s platbou stočného u občanů, kteří neodebírají vodu od VHS Čerlinka Litovel. Bylo mu
sděleno, že těmto občanům bude fakturováno stočné k 31.12.2016, tedy za období od 1.6.2016 do 31.12.2016 a
v průběhu měsíce 01/2017 budou s majiteli těchto nemovitostí uzavírány smlouvy na platbu stočného. Stočné bude
spočítáno dle vyhlášky podle počtu osob, které v nemovitosti bydlí.
Ing. Fišer Miloš – se dotázal, zda je starostovi obce známa informace o přípravě změny zákona, že obecní policie
nebude v budoucnu moci měřit rychlost mimo svou obec. Starosta obce uvedl, že tato informace mu doposud není
známa, ale projedná tuto informaci s Obecní policií Štěpánov, s níž má obec smlouvu o působnosti v naší obci.
Vyhnánek Zdeněk – uvedl, že před RD čp. 180 byla opravena vavinka, ale práce nejsou doposud dokončeny. Starosta
obce uvedl, že situaci ověří a případně sjedná nápravu.
Vyhnánek Zdeněk – opětovně poukázal na brzké zapínání osvětlení. Starosta přislíbil, že na tuto skutečnost poukáže při
opravě VO v obci, požádá o výměnu světelného čidla spínače, případně zajistí jiné adekvátní řešení, např. instalaci
časového spínače.
Kolář Antonín – poděkoval za přemístění sběrných kontejnerů od kapličky v Kukově.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 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.

