19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 30. 1.2017 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav, Kořenek Miroslav,
Bc. Jašíček Luděk, Vyhnánek Zdeněk
Omluveni: Ing. Fišer Miloš
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 18. zasedání ZO ze dne 28.11.2016
Kontrola usnesení z 18. zasedání ZO ze dne 28.11.2016
Informace o rozpočtové změně č. 8-2016
Schválení žádostí o dotace z rozpočtu OK na rok 2017
Projednání dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2017/18
Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu, provozování, správě a rozvoji kanalizace
Projednání dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo s Marius Pedersen
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 19. 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, omluven je pan Ing. Miloš Fišer, 19. zasedání ZO je tedy
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Antonína Koláře – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 19. 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 19. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne
30.1.2017 – 8 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 18. zasedání ZO dne 28.11.2016 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Ing. Milošem Fišerem a panem Bc. Luďkem Jašíčkem. 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 18. zasedání ZO, konaného dne 28.11.2016 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 18. zasedání dne 28.11.2016:
ZO uložilo v bodě 3.1. starostovi obce připravit na následující zasedání ZO přehled akcí již dříve plánovaných – přehled
akcí starosta obce připravil a ZO s ním bude seznámeno na dnešním zasedání v bodě různé.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. zasedání ZO, konaného dne 28.11.2016
bez připomínek – 8 hlasů pro.
4) Informace o rozpočtové změně číslo 8/2016 v rozpočtu obce na rok 2016 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se
jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovou změnou č. 8/2016 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 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. Dále byly upraveny příjmy podle skutečnosti a to především daňové příjmy.
K upravené příjmové části rozpočtu byla upravena i výdajová část rozpočtu, přičemž se rezerva / 6409 5169 / navýšila o
částku 643.678,09 Kč. 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 8/2016 v rozpočtu
obce na rok 2016 – 8 hlasů pro.
5) Schválení žádostí o dotace z rozpočtu OK na rok 2017 – starosta obce podal ZO informaci, že na letošní rok má již
připraveny dvě žádosti o dotace z Olomouckého kraje, přičemž jedna je na opravu chodníků a zídky mezi obecním

úřadem a poštou a druhá na pořádání hodů. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo z přítomných nějaké dotazy či
připomínky. Nebylo tomu tak, byly tedy po projednání podány:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Oprava chodníků v centru obce a
přilehlé zídky u obecního úřadu“ z POV Olomouckého kraje 2017 – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Tradiční hanácké hody spojené s
oslavami 135. let založení SDH Hnojice“ z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – 8 hlasů pro.
6) Projednání dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny – jak uvedl starosta obce, v loňském roce
byla schválena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s. Tato smlouva je
vždy na období jednoho roku s automatickým prodloužením, pokud není předem vypovězena. Z toho plyne také to, že
na každý rok je cena jiná, dle aktuálního vývoje cen na trhu. Každý rok tedy bude ke smlouvě dodatek s výší ceny na
aktuální rok. Na letošní rok se ceny oproti loňsku takřka neliší. U sazeb na topení jsou o 30,-Kč/MWh nižší, u osvětlení
o 10,-Kč/MWh vyšší, celkově by tedy měla při stejné spotřebě být cena elektřiny nižší. Starosta obce vznesl dotaz, zda
má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny se společností Amper Market, a.s. – 8 hlasů pro.
7) Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2017/2018 – starosta obce předložil ZO
k projednání, stejně jako každý rok v posledních letech, žádost paní ředitelky z místní MŠ o povolení výjimky z počtu
dětí v MŠ z 24 dětí na 26 dětí z důvodu uspokojení vyššího počtu žadatelů. 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 povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na školní rok 2017/2018 – 8 hlasů
pro.
8) Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu, provozování, správě a rozvoji kanalizace – jak uvedl starosta obce, tímto
dodatkem se mění výše stočného na 24,77 Kč/m3 a nájemné na 6,50 Kč/m3. Výše stočného je daná podmínkami pro
poskytnutí dotace, výše nájmu se počítá dle skutečných nákladů na provoz. Upozornil, že opět se bude měnit
každoročně, takže tento dodatek bude předkládán ZO k projednání a následnému schválení každý rok. 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 uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu, provozování, správě a rozvoji
kanalizace s VHS ČERLINKA s.r.o. – 8 hlasů pro.
9) Projednání dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo s Marius Pedersen a.s. – starosta obce uvedl, že tento dodatek byl již
jednou ZO k projednání předložen a následně odložen. K tomuto podal ZO následující informace: společnost Marius
Pedersen, a.s. nás před časem přesvědčil, abychom změnili nádoby na tříděný odpad. Tyto nové nádoby sice nevypadají
tak pěkně, jako vypadaly nádoby, které jsme užívaly dříve, ale jak nám praxe ukazuje, jsou i pro občany praktičtější.
Předmětem dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo je, že by měla obec za zápůjčku nádob na separovaný odpad platit 16.800,Kč, tj. 1.200,- Kč za jednu nádobu ročně. Starosta obce se informoval i na jiných obcích a většinou nikdo za nádoby na
tříděný odpad neplatí. Proto navrhujl ZO tento dodatek neschválit a pokud bude společnost Marius Pedersen a.s. na
platbách trvat, vrátíme na třídící místa původní nádoby, které se tato společnost zavázala ve smlouvě svážet a o tyto
nové nádoby si požádáme u společnosti EKO-KOM, která je také poskytuje pro obce obvykle zdarma. 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 neschvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo s Marius Pedersen a.s. – 8
hlasů pro.
10) Došlá pošta a různé:
VHS ČERLINKA zaslala pozvánku na valnou hromadu - valné hromady se zúčastnil starosta obce – info v bodě
Různé dnešního zasedání
MVČR, odbor veřejné správy zaslalo právní rozbor OZV 2/2016 o nočním klidu s vyjádřením, že tato OZV nebyla
shledána v rozporu se zákonem
Spolek Hagnózek zaslal vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
EKO-KOM zaslal informace o změnách systému a dotazník za rok 2016
Charita Šternberk zaslala vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
AXIOM engeneering zaslal informace o průběhu plnění smlouvy – jedná se o dotace na nádržku – info v bodě
Různé dnešního zasedání
Římskokatolická farnost Hnojice zaslala vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
TJ SOKOL Hnojice zaslal vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
Spolek Základna Hnoyland Hnojice zaslal vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2016
VHS ČERLINKA zaslala zápis z 59. valné hromady
MěÚ Šternberk, stavební úřad zaslal kolaudační souhlas komunikace Hnojice – lokalita Rybník
TJ SOKOL Hnojice – žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2017
MŠ Hnojice – žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ – bylo projednáno v bodě 7 dnešního zasedání
VHS ČERLINKA zaslala info o zaplacení nájmu za provozování vodovodu a kanalizace za IV. čtvrtletí roku 2016
Spolek Základna Hnoyland Hnojice – žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2017

EKOLAMP zaslal smlouvu o zřízení místa zpětného odběru zářivek a úsporných žárovek
Různé:
Přehled dříve plánovaných akcí - na minulém zasedání uložilo ZO starostovi obce připravit na následující zasedání
ZO přehled akcí již dříve plánovaných. K tomto starosta obce podal informaci, že provedl takové vyhodnocení
Aktualizace Plánu obnovy vesnice z roku 2012. Před rokem bylo ZO schváleno zpracování nového Programu
rozvoje obce. Jak uvedl starosta obce, bylo by vhodné si říct, zda do toho chceme jít, i když jak se zdá to pro žádné
dotace není třeba, nebo jen vlastními silami zpracovat další plán co dále, až budeme mít splněno vše, co jsme si
tehdy naplánovali. Tento úkol však není třeba řešit okamžitě. ZO souhlasí a pan Mgr. Adam Tomáš navrhl doplnit
do přehledu plánovaných akcí další dva body, a to rekonstrukci staré sokolovny a odkup místní sokolovny do
majetku obce / vyhodnocení starosty obce, předložené ZO na dnešním zasedání je nedílnou součástí tohoto zápisu –
viz příloha /.
Valná hromada VHS ČERLINKA, s.r.o. – starosta obce podal informace, že na této valné hromadě byly schváleny
ceny vodného a stočného na rok 2017. Cena vodného se nemění, cena stočného se navyšuje podle rozhodnutí SFŽP.
Ing. Marková a Ing. Stoupová jednají se SFŽP o snížení navýšení stočného na rok 2018. Jedná se sice o korunovou
položku, ale je potřeba toto vyjednat. Objevil se však mnohem větší problém. Byli jsme informováni, že
ministerstvo financí vydalo cenový výměr k výpočtu nájmů za vodovody a kanalizace a podle tohoto nařízení by se
nám stočné zvedlo na 178,03 Kč/m3, což je naprosto neúnosné číslo. Starosta obce uvedl, že v současné chvíli je vše
v jednání, dle jeho názoru je to nedomyšlené a nikdo zatím neví, jak se k této situaci postavit. Přislíbil, že o dalším
průběhu případného navýšení bude ZO informovat.
Schválení dohody o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování servisních služeb – starosta obce podal
ZO informaci, že společnost Cleerio s.r.o., se kterou máme podepsanou smlouvu o provozování Geoportálu Hnojice,
se dohodla se společností Geomorava s.r.o., která nám dosud poskytovala služby Geoportálu jako subdodavatel, na
tom, že na ni převede práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající. Pro naši obec to znamená pouze to, že co jsme
platili Cleeriu s.r.o. do Prahy budeme teď platit přímo společnosti Geomorava s.r.o. do Prostějova, přičemž služby
pro nás budou stejné a za stejnou cenu. 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 dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování
servisních služeb Cleerio, s.r.o Praha na společnost Geomorava, s.r.o. Prostějov – 8 hlasů pro.
Odpady v obci – starosta obce informoval ZO, že se poslední dobou dost věnoval odpadům v obci. Byla podepsána
smlouva se společností EKOLAMP na zpětný odběr zářivek a úsporných žárovek a se společností ASEKOL na
zpětný odběr malých elektrozařízení a baterií. Kontejner Ekolampu je umístěn v chodbě na OÚ, protože musí být
někde pod střechou. Kontejner Asekolu bude na sběrném místě u pošty. Na jaře je plánováno k poště umístit ještě
kontejner na kov a také kontejner na použité tuky z domácností. Obzvláště ten vidí starosta obce jako velmi
důležitý, protože jak se ukazuje po roce provozu kanalizace, spousta lidí vylévá tuky do záchodu. To je nepříjemné
při jakékoliv práci na kanalizaci či čističce, ale může to být hodně nepříjemné i pro občany samotné – tuky spolu
s jinými nečistotami jim mohou úplně ucpat domovní přípojku a vyčištění takové zátky je docela drahá záležitost,
jak jsme si několikrát v minulosti ověřili. Tady bude možné bezpečně odevzdávat použité tuky uzavřených PET
lahvích. A protože se zdá, že spousta lidí nemá dosud jasno, jak se kterým odpadem nakládat, přislíbil starosta obce
připravit do příštího čísla Hnojického Expresu manuál o odpadech a to tak, aby z něj bylo jasné, co s čím
v domácnosti udělat a jak se čeho zbavit. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky.
Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
11)

Diskuse:
Kolář Antonín – vznesl dotaz, jakým způsobem se zapíná a vypíná osvětlení v obci. Dle jeho názoru se rozsvěcuje
zbytečně brzy. Starosta obce uvedl, že osvětlení bylo již několikrát seřizováno, aby zapínalo později a vypínalo
dříve, ale stále to není ideální a tak, jak bychom chtěli. Navrhuje zakoupit astronomické hodiny, které mají časový
spínač a takto bude možné přesné nastavení veřejného osvětlení.
Kolář Antonín – požádal o vyčištění Vémolu v Kukově. Dle jeho názoru je to zanešené a má obavy, aby se to do
budoucna neucpalo a neohrozilo občany žijící v okolí. Starosta obce uvedl, že s tímto je do budoucna počítáno.

12) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.55 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.

Kontrola plnění Aktualizace Programu obnovy obce Hnojice
Pro období let 2012 – 2014 bylo stanoveno, že v případě získání dotací realizace zamýšleného Programu
obnovy vesnice postupovala v těchto fázích:
• Vybudování kanalizace a ČOV – zkolaudováno 2016
• Oprava majetku obce – oprava zídky a chodníku okolo obecního úřadu, oprava propadlé podlahy v archivu,
plynové topení – opravena propadlá podlaha archivu, vybudováno nové topení přímotop místo plynového),
oprava zídky a chodníků v plánu na letošní rok (v případě získání dotace zídka i chodníky, pokud nebude
dotace, pak pouze oprava zídky a chodníky dle dotací)
• Dokončení a kolaudace komunikace v bytové zóně v lokalitě „Hnojice-Rybník“ – po dokončení kanalizace
v této lokalitě – zkolaudována 2017
• Oprava majetku obce – oprava technické budovy ve dvoře obecního úřadu – provedena oprava střechy a
vrat u hasičské zbrojnice
• Oprava kulturních památek – opravy a malování Božích muk v okolí obce, oprava kapličky sv. Floriána –
drobné sakrální památky opravujeme průběžně. Letos je v plánu poničená Boží muka na křižovatce LužiceStádlo
• Rekonstrukce autobusové zastávky a jejího okolí v souladu se studií revitalizace náměstí – po dokončení
kanalizace – autobusová zastávka se průběžně udržuje, je v souladu s projektem revitalizace, bylo dohodnuto
ji zatím neměnit
• Oprava mateřské školy – rekonstrukce topení, zateplení, výměna dveří v 2.NP, drobné úpravy hasičské
klubovny a sportovní místnosti – v roce 2014 bylo provedeno zateplení celé školky (fasáda, půda),
vybudováno nové topení. V budově je muzeum, sportovní místnost, kterou nyní využívá Hagnozek, byla zde
vybudována šatna, v roce 2015 vybudováno dětské hřiště
• Vybudování cyklostezky z obce Hnojice do obce Stádla – v tuto chvíli je připraven projekt a v nejbližších
dnech bude podána žádost o územní rozhodnutí. Jsou už všechny vyjadřovačky a veškeré přílohy. Projekt
musel být přepracován z důvodu digitalizace katastru, do prázdnin by mělo být i stavební povolení
• Obnova a úpravy místního hřbitova – tady jsme zatím jen opravili stávající cesty, podle posledních zpráv se
chystají dotace i na opravy hřbitovů, takže by stálo za to zpracovat projekt na opravu hřbitova – jak cesty,
tak hřbitovní zeď a o dotace požádat. Problém bude s tím, že celý hřbitov není obecní a ta soukromá část se
nemůže opravovat z veřejných peněz
• Oprava místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení – na opravy na naše komunikace a chodníky
budeme žádat dotace. V tuto chvíli je připraven projekt na opravy chodníků okolo hlavní silnice. Zde by
měla na cyklostezku Hnojice – Stádlo navazovat společná stezka pro chodce a cyklisty. Projekt narazil na
problém s vlastnictvím pozemků po digitalizaci, bude provedeno zaměření a vyjasnění majetkoprávních
vztahů
Dlouhodobě
• Obchvat obce Hnojice – prosazovat dodržení pokynů pro zpracování zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje, přijatých 5.3.2007 a zařazení obchvatu Hnojic do nového ÚP Olomouckého kraje, bohužel, tento
dokument byl zrušen. Nyní je nové vedení kraje s novým náměstkem hejtmana pro dopravu, budu zjišťovat,
jak dále postupovat
• Revitalizace nádržky – je připraven projekt na podání žádosti o dotace, výzva se očekává v prvním pololetí
letošního roku
• Kultivace Hájku – průběžně, zde velmi pomáhají členové Základna Hnoyland
• Budování biokoridorů a liniová výsadba – zde jsme zatím nic neudělali, máme pouze zmapováno, že je
potřeba doplnit v minulosti provedenou liniovou výsadbu a naplánováno zasadit stromy u cyklostezky a u
hluboké příkopy
• Pokračovat v plnění programu obnovy vesnice dle ÚP – výkup pozemků v Kukově a postupná revitalizace
Vémola
• Vybudování víceúčelového sportovního zařízení - v územním plánu jsme si na to určili pozemky, bohužel
než byl UP schválen, stát tyto pozemky prodal soukromé osobě.

