21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 24. 4.2017 - 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.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 20. zasedání ZO ze dne 27.3.2017
Kontrola usnesení z 20. zasedání ZO ze dne 27.3.2017
Informace o rozpočtové změně č. 1-2017
Schválení výstavby fitstezky v Hájku
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 21. 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 21. zasedání ZO 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 – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 21. 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 21. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 24.4.2017 – 7
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 20. zasedání ZO dne 27.3.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Mgr. Tomášem 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 20. zasedání ZO, konaného dne 27.3.2017 bez připomínek – 7 hlasů
pro.
3) Kontrola usnesení z 20. zasedání dne 27.3.2017:
ZO uložilo v bodě 3.1. starostovi obce předložit na příštím zasedání ke schválení přesný projekt k vybudování fitstezky včetně
konkrétního rozpočtu na tuto akci. Tento úkol byl splněn a vypracovaný projekt bude předložen ZO k projednání v bodě č. 5
dnešního zasedání.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. zasedání ZO, konaného dne 27.3.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
4) Informace o rozpočtové změně č. 1/2017 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů.
S rozpočtovou změnou č. 1/2017 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která
uvedla, že touto rozpočtovou změnou byly v rozpočtu obce na rok 2017 mimo jiné upraveny drobné přesuny v příjmové a výdajové
části rozpočtu, byl navýšen par. 3636 5169 o částku 60.500,- Kč /územní studie/ a opravena byla i daň z příjmů práv.osob za obce
jak v části příjmové, tak výdajové dle skutečnosti na základě daňového přiznání právnických osob za rok 2016. 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 1/2017 v rozpočtu obce na rok
2017 – 7 hlasů pro.
5) Schválení výstavby fitstezky v Hájku – starosta obce informoval ZO, že dne 10.4.2017 se uskutečnila schůzka starosty obce se
zástupci jednotlivých sportovních spolků a se zástupci firmy RUNeX, kde byla dohodnuta změna návrhu projektu fitstezky tak, aby
lépe vyhovovala potřebám sportovců, ale zároveň aby byla využitelná pro rekreační účely občanů celé obce. Jedno stanoviště bylo
tedy zcela vyměněno za jiné a tři stanoviště byla doplněna dalšími prvky. Tím došlo k mírnému navýšení ceny celé fitstezky na cenu
159.939,- Kč. A přesto, že původní záměr byl, že bychom si základy pro jednotlivé prvky vybudovali sami svépomocí, tak starosta
obce nechal zpracovat rozpočet i na zemní práce a cena u nich vychází na 19.120,- Kč bez DPH. Po poradě s odborníky starosta obce
navrhuje, aby firma RUNeX provedla celou akci i včetně zemních prací. Ze strany obce nebude v letošním roce kapacita tyto práce
provést a přesto, že sportovci se nabízejí, že by základy vybudovali vlastními silami, má starosta obce obavy o případné možné
problémy se zárukou a podobně. Pan Kořenek vznesl dotaz, jaký bude mezi stanovišti terén. Starosta uvedl, že terén bude zachován
stávající, tedy vyšlapané cestičky, které se však budou více udržovat a častěji vysekávakat. Pan Kořenek dále navrhuje, aby byl do
budoucna prodloužen chodník kolem vinárny až po vstup do Hájku a to především z důvodu bezpečnosti občanů. Žádné jiné dotazy
ani připomínky nebyly vzneseny, byl tedy po projednání podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje výstavbu fitstezky v Hájku firmou RUNeX za cenu 159.939,- Kč vč. DPH a
provedení zemních prací za cenu 19.120,- Kč bez DPH – 6 hlasů pro, 1 hlas proti.
6) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
Ing. Vlastimil Čepička nám zaslal ke schválení Dodatek č.1 ke smlouvě o zhotovení studie. Jak uvedl starosta obce, jedná se o
posunutí termínu oproti původní smlouvě z důvodu prodloužení projednání na stavebním úřadě. K tomuto nebyly vzneseny
žádné dotazy ani připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o zhotovení studie s Ing. Vlastimilem Čepičkou – 7
hlasů pro.
Různé:
starosta obce podal ZO informaci k plánované rekonstrukci komunikace II/447 – při jednání na KÚ Olomouckého kraje byl
náměstkem hejtmana pro dopravu informován, že tato komunikace by se v našem úseku Strukov - Šternberk měla rekonstruovat
v období 7/2017 – 9/2018 s tím, že se pravděpodobně bude postupovat ve směru od Strukova, takže naší obce by se to mělo
týkat nejdříve na jaře 2018
starosta obce podal ZO informaci z konference místních samospráv, kde byli všichni přítomní seznámeni se změnou v RUD.
V letošním roce došlo ke změně v RUD, obcím je navýšen podíl na výnosu DPH z 20,83% na 21,4% a současně je zrušen
příjem 30% z výnosu daně z příjmů fyzických osob. Údajně se očekává pozitivní dopad této změny, celkově prý obce dostanou
o 1 mld. Kč více. Podle propočtu starosty to však pro naši obec znamená snížení příjmů zhruba o 100.000,- Kč ročně.
starosta obce informoval všechny přítomné, že v obci v nejbližší době dojde ke kácení několika stromů, které ovlivní i veřejná
prostranství. Jedná se o břízy v Kukově, které svým zdravotním stavem ohrožují zdraví a majetek občanů, a smrky na náměstí
ze stejného důvodu a navíc tyto smrky zasahují do vedení NN. Břízy v Kukově stojí na soukromém pozemku a kácet je bude
jejich vlastník, smrky na náměstí stojí na obecním pozemku a jejich kácení provede stromolezec. Dřevo ze stromů bude usušeno
a bude k dispozici na různé obcí či spolky pořádané akce jako jsou pálení čarodějnic, dětský den, hody a podobně.
paní MK projevila zájem o pronájem obecního pozemku 771/1, k.ú. Hnojice, který se nachází před jejím domem a který dosud
užívá. Jak v této věci uvedl starosta obce, před časem si paní MK žádala o odkup tohoto pozemku, který však nebyl schválen,
ale byla jí nabídnuta možnost pronájmu tohoto pozemku. Mezitím se však objevily nové skutečnosti a proto starosta obce
doporučuje tuto žádost vzít na vědomí a projednat ji až po vyřešení těchto souvisejících věcí. ZO souhlasí.
starosta obce podal ZO informaci o jednání s vedoucím cestmistrovství Šternberk. Při jednání byly prohlédnuty komunikace ve
správě SSOK a byly dohodnuty opravy, které budou v nejbližší době provedeny. Některé opravy jsou již k dnešnímu dni i
hotovy, jako je například oprava svislého dopravního značení u kapličky v Kukově. Dále bude provedena úpravy svodidel
v zatáčce u kapličky v Kukově a oprava zábradlí u propustku u Sokolovny v místní části obce Rybník.
Starosta obce se dotázal, 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 – 7 hlasů pro.
7) Diskuse:
Kořenek Miroslav – dotázal se, zda již byl na společnost ČEZ Distribuce vznesen dotaz ve věci možného uložení kabelů
elektřiny do země při plánované rekonstrukci komunikace. Starosta obce uvedl, že tuto informaci zjistí do příštího zasedání ZO.
Kořenek Miroslav – dotázal se, zda by nebylo možné nechat umístit na křižovatku u Švancerů z bezpečnostních důvodů zrcadlo.
Dle jeho slov je tato křižovatka nepřehledná a nebezpečná. Starosta obce uvedl, že dle projektu rekonstrukce komunikace bude
tato křižovatka řešena jinak, dle nových norem a s ohledem na větší bezpečnost občanů, tudíž by v současné chvíli bylo
umístění zrcadla zbytečné.
Kolář Antonín – dotázal se, zda je na obci k dispozici zpráva z archeologického výzkumu v Mošťánkách v části obce Malá
Liboš. Starosta obce odpověděl, že tato zpráva na obci je a chystá se ji zveřejnit v dalším čísle Hnojického Expresu.
Kořenek Miroslav – uvedl, že byl osloven mladšími občany, kteří by měli zájem natočit povídání či vyprávění o obci, případně
nahrát nějaké písničky nebo básničky a pouštět to např. v intervalu 1x za měsíc obecním rozhlasem. Zastupitelé se shodli, že by
se to mohlo zkusit a uvidíme, jaké budou ohlasy.
SJ – dotázala se, zda není možné umístit v obci informační tabuli pro místní i naší obcí projíždějící. Ing. Fišer přislíbil, že v této
věci zjistí nějaké informace, týkající se ceny apod.
8)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.45 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.

