20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 27.3.2017 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Mgr. Adam Tomáš, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk,
Ing. Fišer Miloš
Omluveni: Vyhnánek Zdeněk, Adam Václav
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 19. zasedání ZO ze dne 30.1.2017
Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 30.1.2017
Schválení žádostí o dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017
Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2017
Projednání výstavby fitstezky v Hájku
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 20. 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 Zdeněk Vyhnánek a pan Václav Adam, ale i
přes tuto skutečnost je dnešní 20. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Miroslava Kořenka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Miroslava
Kořenka – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 20. 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 20. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne
27.3.2017 – 7 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 19. zasedání ZO dne 30.1.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými
ověřovateli, a to panem Václavem Adamem a panem Antonínem Kolářem. 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 19. zasedání ZO, konaného dne 30.1.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 19. zasedání dne 30.1.2017:
ZO neuložilo žádnému ze svých členů žádný úkol.
Bylo schváleno podání dvou žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – obě byly včas podány. Dále bylo také
schváleno několik smluv a dodatků ke smlouvám a všechny byly podepsány a uzavřeny.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. zasedání ZO, konaného dne 30.1.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
4) Schválení žádostí o dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 – starosta obce předložil ZO k projednání jako
každý rok před schvalováním rozpočtu obce došlé žádosti o dotace z rozpočtu obce pro jednotlivé místní spolky a
organizace:
TJ Sokol Hnojice podala žádost na letošní rok o 100.000,- Kč, z čehož bude použito 25.000,- Kč na plyn, 25.000,- Kč
na elektřinu a 50.000,-Kč na další drobné opravy Sokolovny. V této věci starosta obce uvedl, že se jedná o běžnou
dotaci, která je Sokolu schvalována každoročně. Dále uvedl, že mimořádná dotace na opravu Sokolovny byla schválena
již v loňském roce na podzim a její čerpání je vázáno na získání dotací na opravu Sokolovny a tato je také v navrženém
rozpočtu. K této předložené žádosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice TJ Sokol Hnojice na rok 2017
ve výši 100.000,- Kč – 7 hlasů pro.
Spolek Základna Hnoyland Hnojice podal žádost o dotaci ve výši 33.000,- Kč. Tato částka je určena na podporu
oddílů stolního tenisu dětí, mládeže a dospělých, konkrétně na sportovní vybavení, startovné v soutěžích a nové dresy,
dále na vybavení lékárničky a na pořízení propagačních předmětů k 10. výročí spolku. K této předložené žádosti nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice Spolku Základna Hnoyland
Hnojice na rok 2017 ve výši 33.000,- Kč – 7 hlasů pro.
Spolek Hagnózek Hnojice podal žádost o dotaci ve výši 33.500,- Kč na nákup pánských bot ke kroji a aktivní PA
zařízení s dobíjecím akumulátorem. K této předložené žádosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice Spolku Hagnózek na rok 2017
ve výši 33.500,- Kč – 7 hlasů pro.
SDH Hnojice podal žádost o dotaci ve výši 170.500,- Kč. Starosta obce v této věci uvedl, že členové SDH Hnojice o
dotace nežádali několik let. Předloni však obnovili činnost sportovního družstva, jezdí na závody a potýkají se
s potížemi s tím, že ostatní týmy mají výkonné sportovní hasičské stříkačky a stávající stříkačka jejich oddílu nestíhá.
Rovněž sportovní hadice zakoupené skoro před deseti lety jsou již nepoužitelné, také staré pracovní stejnokroje se už
nedají použít. Navíc již před několika roky se přestaly dát používat staré vycházkové stejnokroje a představitelé SDH
nyní nemají v čem chodit na různé společenské události. Proto požádali o dotaci na 3 ks nové vycházkové stejnokroje,
10 ks pracovní stejnokroje a závodní trika, 3 ks sportovní hadice C a opravu sportovní stříkačky. Celkem tedy žádají o
dotaci ve výši 170.500,- Kč, ale s tím, že tato dotace bude na 2 roky. Letos jim bude tato částka schválena, oni nakoupí
stejnokroje a hadice a zahájí opravu stříkačky a co nevyčerpají v roce 2017 bude při vyúčtování dotace vráceno na účet
obce a stejná částka jim bude schválena ve formě dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018, aby bylo možné opravu
stříkačky dokončit. K této předložené žádosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy po podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice SDH Hnojice na rok 2017 ve
výši 170.500,- Kč – 7 hlasů pro.
Římskokatolická farnost Hnojice se chystá provést opravu varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Hnojicích. Cena opravy varhan byla odhadnuta na 1.500.000,- Kč. Práce budou probíhat po etapách dle finančních
možností farnosti. Římskokatolická farnost ve své žádosti o dotaci neudala částku, o jakou žádá, požádal tedy starosta
obce pana Kořenka, aby k tomuto bodu řekl více, aby bylo možné projednat případnou výši dotace. Pan Kořenek uvedl,
že Římskokatolická farnost určitými finančními prostředky disponuje, se kterými se na tuto opravu rovněž počítá, tak
pokud by to bylo možné, navrhuje projednat a schválit dotaci ve stejné výši, jako v loňském roce. Z rozpočtu obce
Hnojice na rok 2016 byla Římskokatolické farnosti Hnojice schválena finanční dotace ve výši 60.000,- Kč. K tomuto
návrhu a předložené žádosti nebyly vzneseny žádné jiné dotazy ani připomínky, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice Římskokatolické farnosti
Hnojice na rok 2017 na opravu varhan ve farním kostele ve výši 60.000,- Kč. – 7 hlasů pro.
Charita Šternberk – starosta obce předložil k projednání a schválení ZO žádosti o dotace, které jako každý rok
předložila Charita Šternberk, a to na Charitní ošetřovatelské služby a na Sociální rehabilitace Rozkvět. Počet občanů
naší obce, využívajících služby Charity Šternberk v Sociální rehabilitaci Rozkvět se zvýšil na dva občany, u charitní
ošetřovatelské služby naopak mírně poklesl. Starosta obce navrhl zachovat výši příspěvku stejnou, jako to bylo
v minulých letech, a to 6.000,- Kč na Sociální rehabilitaci Rozkvět – pro osoby s mentálním postižením a 60.000,-Kč na
činnost Charitní ošetřovatelské služby – středisko Šternberk. K tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky,
byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice Charitě Šternberk ve výši
6.000,- Kč na Sociální rehabilitace Rozkvět – pro osoby s mentálním postižením a 60.000,-Kč na činnost Charitní
ošetřovatelské služby – 7 hlasů pro.
5)

Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 – starosta obce uvedl, že návrh rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 byl
dle zákona zveřejněn na elektronické i fyzické úřední desce 15 dnů. Dále uvedl, že návrh rozpočtu obce na rok 2017 je
opět navržen velmi úsporně a se zřetelem k hlavním prioritám obce, jimiž jsou v současné chvíli po dokončení
kanalizace opravy místních komunikací a chodníků, vybudování cyklostezky a dalších plánovaných akcí dle získání
dotací. Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno ze skutečností roku 2016 se zapracováním plánovaných akcí pro rok
2017. S ohledem na skutečnost, že návrh rozpočtu musí být zveřejněn minimálně 15 dnů před projednáním ZO, v době
přípravy tohoto návrhu nebyly známy přesné částky požadovaných dotací z rozpočtu obce na rok 2017 pro
Římskokatolickou farnost Hnojice (doručeno dne 24.3.2017) a pro Charitu Šternberk (doručeno dne 24.3.2017), navrhl
starosta obce upravit v rozpočtu tyto výdaje a ponížit o ně rezervu, a to následovně: zvýšit 6171 5223 + 66.000,- Kč
(/schválená dotace Charitě Šternberk), 3330 5223 + 60.000,- Kč (schválená dotace Římskokatolické farnosti Hnojice).
Rezerva tak bude o tyto částky nižší, bude tedy upraveno 6409 5169 – 126.000,- Kč, výše rezervy tedy bude
3.049.000,-Kč. Starosta obce se dotázal, zda má někdo z přítomných nějaký dotaz či připomínku k předloženému
návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a k jeho navržené změně. Nebylo tomu tak, bylo tedy přistoupeno k hlasování a byl
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2017
v projednané podobě včetně změny navržené starostou – 7 hlasů pro.

6) Projednání fitstezky v Hájku – jak uvedl starosta obce, na pracovní poradě byli všichni přítomní seznámeni s návrhem
fitstezky, která by měla být vybudována v Hájku. Informoval ZO, že tento záměr byl již projednán i s hasiči a fotbalisty
a i jim se tento nápad líbil. Požádal ZO o projednání a případné schválení, zda takovou fitstezku chceme v naší obci
vybudovat. Poté by byla svolána schůzka s místními hasiči, fotbalisty, členy Spolku Základna Hnoyland a samozřejmě
s projektantem akce, aby se všichni vyjádřili k navrhovaným stanovištím a případně aby bylo možné nějaké stanoviště
přidat a na dalším zasedání ZO by byl projednán a případně i schválen konkrétní projekt na tuto akci. Dotázal se, zda má
k tomuto bodu někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vybudování fitstezky a ukládá starostovi obce předložit na příštím
zasedání ke schválení přesný projekt k vybudování fitstezky včetně konkrétního rozpočtu na tuto akci – 5 hlasů
pro, 2 se zdrželi hlasování.
7) Došlá pošta a různé:
Spolek Hagnózek Hnojice, SDH Hnojice, Římskokatolická farnost Hnojice a Charita Šternberk podali žádosti o
dotace z rozpočtu obce na rok 2017 – bylo projednáno v předchozích bodech dnešního ZO
MŠ Hnojice zaslala návrh rozpočtu na rok 2017 – projednáno v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017
MŠ Hnojice zaslala žádost o převod hospodářského výsledku – bude projednáno v bodě Různé na dnešním
zasedání
Marie Loutocká podala žádost o změnu Územního plánu Hnojice. Starosta obce v této věci uvedl, že vzhledem
ke skutečnosti, že oproti minulým letům se výrazně změnil postup při pořizování změn ÚP obce, tak nyní zjistil,
že se již nepostupuje stejně. Uvedl, že zjistí možnosti, jakým způsobem by se změna dala v současné době co
nejlépe provést a až bude mít dostatek podkladů, předloží je ZO k rozhodnutí. V tuto chvíli to však vypadá, že
takové pořízení i díky digitalizaci katastru by znamenalo pořízení zcela nového ÚP obce, což je práce na
minimálně 4 roky a stála by stejně, jako nový územní plán. S konkrétními výsledky a čísly bude ZO seznámeno.
SFŽP zaslal závěrečné vyhodnocení akce: „Snížení prašnosti v obci Hnojice“
Marius Pedersen zaslal dodatek ke smlouvě o dílo O sběru jedlých potravinářských olejů a tuků – bude
projednáno v bodě Různé dnešního zasedání
Různé:
jak starosta obce informoval ZO v bodě došlá pošta, paní ředitelka MŠ se na nás obrátila se žádostí o převod
hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ, který činil k datu 31.12.2016 celkem 73.755,25 Kč. Starosta
obce se dotázal všech přítomných, zda má k tomuto někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl
tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ
Hnojice, tento činil ke dni 31.12.2016 celkem 73.755,25 Kč – 7 hlasů pro.
Marius Pedersen zaslal Dodatek ke smlouvě o dílo „O sběru jedlých potravinářských olejů a tuků“ – jak uvedl
starosta obce, o tomto dodatku již bylo jednáno na minulém zasedání. Tato služba by byla naší obci poskytnuta
bezúplatně, v obci budou zřízena 2 - 3 stanovistě, kde budou sběrné nádoby a do nich se budou dávat použité
potravinářské oleje a tuky v uzavřených PET lahvích či jiných obalech a firma je bude bezplatně svážet. O tom,
jak moc je to potřeba jsme se přesvědčili minulý týden, kdy se dělalo čištění čerpacích stanic na kanalizaci a
právě tuků tam bylo neuvěřitelné množství. Starosta obce se dotázal všech přítomných, zda má k tomuto někdo
nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo 28050018 „O sběru jedlých
potravinářských olejů a tuků“ – 7 hlasů pro.
Starosta obce informoval ZO o vývoji projektu cyklostezky. Jak již uvedl na minulém zasedání ZO, projekt byl
přepracován podle našich požadavků a připraven k podání žádosti o územní rozhodnutí. Bohužel MěÚ
Šternberk bylo vydáno k této akci nesouhlasné stanovisko, že je tento projekt v rozporu s ÚP obce a to přesto,
že předešlému projektu vydali stanovisko souhlasné. Vzhledem k tomu, že v ÚP obce je skutečně na pozemcích
před „Proutníkem“ plánovaná výstavba rodinných domů, bylo rozhodnuto projekt upravit podle požadavku
MěÚ tak, že část cesty okolo vilky a vedle plánované výstavby bude účelová komunikace a cyklostezka bude na
ni plynule navazovat. Zároveň budou v projektu provedeny drobné změny dle požadavků místního ZD Hnojice.
Změny by však neměly zabrat mnoho času a jak starosta obce uvedl, věří tomu, že brzy už bude moci hovořit o
konkrétních datech, kdy bude vydáno pro tuto akci ÚR a SP.
Starosta obce informoval ZO, že majitel pozemků nabídl obci k prodeji pozemky v místní části obce Kukov.
Jedná se o tři parcely, a to parc.č. st. 72, parc.č. st. 204 a parc.č. 91, vše k.ú. Hnojice v celkové výměře 395 m2.
Jsou to pozemky, které jsou dlouhodobě plánovány k vykoupení a majitel souhlasí i s cenou, za kterou obec
pozemky vykupuje, tedy 50,- Kč/m2, celkově tedy 19.750,- Kč. Starosta dále v této věci uvedl, že by odkup
těchto pozemků doporučil, jelikož se jedná o pozemky, se kterými je počítáno v ÚP obce jako s plochami
veřejné zeleně. Dotázal se, zda má k tomuto někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po
projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje odkup pozemků parc.č. st. 72, parc.č. st. 204 a parc.č. 91, vše
k.ú. Hnojice za cenu 19.750,- Kč – 7 hlasů pro.
Starosta obce informoval o jednání mezi zástupci obce a zástupci České pošty. Česká pošta chce svou pobočku
v Hnojicích převést na tzv. Pošta partner, tedy že by pobočku neprovozovala pošta, ale jiný subjekt. Tuto svou

představu přednesli představitelé České pošty členům ZO na pracovní poradě. ZO tuto věc vezme nyní na
vědomí jako informaci a bude se snažit udělat vše pro to, aby pobočka České pošty byla v naší obci zachována.
Starosta obce informoval ZO o nainstalování astronomických hodin ke spínání veřejného osvětlení v obci.
Spínání osvětlení se tedy nyní bude řídit časy východu a západu Slunce, nebo přesněji časy tzv. občanského
soumraku, a to bez ohledu na to, jaké budou povětrnostní podmínky.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.
8) Diskuse:
Kolář Antonín – opakovaně upozornil na nutnou opravu zábradlí kolem mostu u sokolovny. Starosta přislíbil, že
opravu sjedná s SÚS OK spolu s nutnou opravou kanálů. Dále pan Kolář upozornil, že na komunikaci kolem
potoka ve směru k vinárně není osazen sloupek uprostřed komunikace. Starosta uvedl, že tento sloupek tam
nebyl navrácen po čištění Kamínky na žádost občanů, jelikož se občané nedostanou na své zahrady.
Kolář Antonín – uvedl, že stále není smířen se skutečností, že by plánovaná cyklostezka ve směru na Stádlo
vedla uprostřed pole a nerozumí, z jakého důvodu to je takto plánované. Starosta obce uvedl, že je to z toho
důvodu, že cyklostezka na Stádlo vede po obecních pozemcích, kdežto cyklostezka vedoucí podél hlavní silnice
by znamenala vykupování pozemků ve vlastnictví mnoha majitelů. Cesta po cyklostezce přes Stádlo bude navíc
do Šternberka stejně dlouhá či kratší, než je vzdálenost po silnici.
SJ – požádala, aby bylo do budoucna uvažováno o opravě cesty kolem potoka od hřiště k bytovkám, která je
postupem času ve stále horším technickém stavu.
SJ – upozornila na skutečnost, že stále častěji se stává, že řidiči v části obce Rybník jezdí svými vozidly
nepřiměřenou rychlostí a dotázala se, zda by nebylo možné uvažovat o snížení rychlosti do Rybníka. Starosta
obce uvedl, že rychlost je v obci omezena na 50 km/h, ale není v silách obce jakkoliv vynutit dodržování
rychlosti u nezodpovědných řidičů.
SJ – opakovaně upozornila na nutnost odstranění kontejnerů na separovaný odpad, umístěných již delší dobu u
zadního vchodu do staré sokolovny. Bylo projednáno se společností EKO – KOM, starosta bude odvežení
kontejnerů urgovat.
SJ – dotázala se, zda je obec členem Mikroregionu Šternbersko. Starosta obce uvedl, že v současné době není.
Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, zda již byly zahájeny nějaké úřední či jiné kroky ve věci již projednávaného
odkupu místní sokolovny. Starosta obce uvedl, že zatím ne. Pan Kořenek požádal, aby se ve věci odkoupení
sokolovny začalo jednat s patřičnými orgány.
JL – vznesla dotaz, zda jsou ještě k dispozici nějaké volné biopopelnice nebo kompostéry. Starosta obce uvedl,
že ještě nějaké nádoby na biologicky rozložitelný odpad k dispozici jsou, ale do dnešního dne si tyto nádoby
ještě všichni občané nevyzvedli, tudíž není známo, zda jsou nějaké navíc. Pan Kolář navrhuje oslovit občany,
kteří si ještě biopopelnice či kompostéry nevyzvedli, případně informovat o této skutečnosti v dalším vydání
Expresu.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.25 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.

