22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 29.5.2017 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Mgr. Adam Tomáš, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk,
Adam Václav, Vyhnánek Zdeněk / příchod 19.09 hodin /
Omluveni: Ing. Fišer Miloš
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 21. zasedání ZO ze dne 24.4.2017
Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 24.4.2017
Schválení účetní závěrky obce a MŠ Hnojice
Schválení závěrečného účtu obce Hnojice
Schválení dodatku č.5 ke smlouvě o neinvestičních nákladech se ZŠ Štěpánov
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 22. 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 pouze pan Ing. Miloš Fišer, předpokládá se tedy, že se pan
Zdeněk Vyhnánek na dnešní zasedání záhy dostaví. I přes tuto skutečnost je dnešní 22. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Antonína Koláře a pana Václava Adama.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Václava Adama – 7 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 22. 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 22. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 29.5.2017 – 7
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 21. zasedání ZO dne 24.4.2017 – 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 z 21. zasedání ZO, konaného dne 24.4.2017 bez připomínek – 7 hlasů
pro.
3) Kontrola usnesení z 21. zasedání dne 24.4.2017:
ZO neuložilo žádnému svému orgánu žádné úkoly. Na minulém zasedání byla schválena výstavba Fitstezky v Hájku. Starosta obce
informoval ZO, že tato akce již byla zahájena a je předpoklad, že do poloviny července tohoto roku bude výstavba dokončena. Byl
tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 21. zasedání ZO, konaného dne 24.4.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
4) Schválení účetní závěrky obce Hnojice za rok 2016 a MŠ Hnojice – příspěvkové organizace za rok 2016 – starosta obce
předložil ZO k projednání účetní závěrku obce Hnojice za rok 2016 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2016,
sestavenou ke dni 31.12.2016 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příspěvkové organizace MŠ
Hnojice za rok 2016, sestavenou ke dni 31.12.2016. Tyto účetní závěrky byly zpracovány účetní obce paní Blankou Adamovou dle
platné metodiky a byly zveřejněny na úřední desce fyzické i elektronické dne 12.5.2017 a sejmuty dne 29.5.2017. Dostavil se pan
Zdeněk Vyhnánek /přesný čas příchodu 19.09 hodin/. ZO nevzneslo žádnou připomínku ani výhradu, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje účetní závěrku obce Hnojice včetně výsledku hospodaření obce
Hnojice za účetní období 2016, sestavenou ke dni 31.12.2016 a příspěvkové organizace MŠ Hnojice za rok 2016 sestavenou
k 31.12.2016 bez výhrad – 8 hlasů pro.
5) Schválení závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2016 – jak uvedl starosta obce, závěrečný účet obce Hnojice za rok 2016 byl
vypracován účetní obce paní Blankou Adamovou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl
řádně zveřejněn na fyzické úřední desce obce a současně i internetové úřední desce obce dne 12.5.2017 a sejmut byl dne 29.5.2017.
Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2016 je mimo jiné uveden i výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok
2016, v němž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Starosta informoval ZO, že dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být závěrečný účet obce zveřejněn do 30 dnů od schválení až do doby schválení
nového závěrečného účtu na internetových stránkách obce. Zveřejněn bude v sekci „Hospodaření obce - Informace pro občany“.
Při projednání nikdo z přítomných členů nevznesl žádné připomínky ani výhrady, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016, obsahující údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení
finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí

závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného
účtu obce Hnojice za rok 2016 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 se závěrem, že při
přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2016 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad – 8 hlasů pro.
6) Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o neinvestičních nákladech se ZŠ Štěpánov – starosta obce předložil ZO k projednání a
následnému schválení Dodatek č. 5 ke smlouvě o neinvestičních nákladech a uvedl, že od 1.1.2017 se nemění kalkulace
neinvestičních nákladů a režijní náklady činí 8,- Kč na jeden oběd. Dotázal se, zda má někdo k tomuto předloženému dodatku
nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o neinvestičních nákladech se ZŠ Štěpánov – 8 hlasů pro.
7) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
VHS Čerlinka zaslala ke zveřejnění ceny vodného a stočného za rok 2016
VHS Čerlinka zaslala podklady pro valnou hromadu, která se konala dne 25.5.2017
několik písemností, které nejsou určené obci v samostatné působnosti a tím tedy ani zastupitelstvu, ale týkají se úpravy provozu
na komunikaci II. třídy. Tyto písemnosti svědčí o tom, že s opravou komunikace Uničov – Šternberk se už opravdu začalo
Různé:
Starosta obce informoval ZO, že v letošním roce byly podány dvě žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje a obě se naší
obci podařilo získat. Jedna z nich je na tradiční hodové oslavy a druhá na opravu chodníků v centru obce a přilehlé zídky u
obecního úřadu. Na hodové oslavy nám bylo schváleno 20.000,- Kč z požadovaných 38.500,- Kč, na opravy chodníků a zídky
nám byla přiznána maximální výše dotace ve výši 300.000,- Kč. Jelikož informace o schválení dotací nám byly doručeny v
průběhu minulého týdne, na dnešním zasedání ZO je nutné schválit přijetí dotací a Smlouvy o poskytnutí dotací. Starosta obce
vznesl dotaz, zda má někdo k tomuto bodu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byly tedy po projednání podány:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace z dotačního programu „Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji 2017“ ve výši 20.000,- Kč na akci „Tradiční hnojické hody spojené s oslavami 135 let založení SDH
Hnojice“ – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z „Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji 2017“ na akci „Tradiční hnojické hody spojené s oslavami 135 let založení SDH Hnojice“ – 8 hlasů
pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace v rámci „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017“
na dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce ve výši 300.000,- Kč na akci „Oprava chodníků
v centru obce a přilehlé zídky u obecního úřadu“ – 8 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2017/01992/OSR/DSM z „Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2017“ na akci „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé zídky u obecního úřadu“
– 8 hlasů pro.
Starosta obce uvedl, že již zmínil v bodě Došlá pošta a různé informaci o valné hromadě VHS Čerlinka. Na valné hromadě byli
tentokrát, kromě běžných věcí, které se probírají a schvalují na každé valné hromadě, informováni o spoustě novinek a
zajímavostí. Asi nejvíce pozitivní z nich je ta, že ministerstvo financí uznalo nesmyslnost svého cenového výměru, o kterém již
starosta obce informoval ZO na některém z minulých zasedání a v jehož důsledku se měly několikanásobně zvednout ceny
stočného. Paní prokuristka VHS Čerlinka zjistila, že výměr byl v rozporu s podmínkami přidělení dotace na výstavbu
kanalizace v naší obci a tudíž se nás nebude týkat. U vodohospodářské společnosti také proběhly kontroly z MF a MZ, které
byly zcela bez závad. To je samozřejmě dobrá zpráva i pro naši obec, protože tím pádem i my máme veškeré náležitosti spojené
s vodovodem a kanalizací bez závad. Dále paní prokuristka upozornila všechny přítomné, že je nutné všímat si poruch a co
nejdříve je hlásit. Spousta lidí neřeší, pokud najdou poruchu před svým vodoměrem, ale takto uniklá voda může způsobit škody
a její ztráty se samozřejmě rozpočítávají do cen vody pro nás všechny. Přestože v poměru ztrát patří naše VHS k nejlepším
v republice, máme stále co zlepšovat. A co je smutné, tak naše obec se přes neustálou snahu ztráty nějak vyřešit řadí
s největšími ztrátami na nejhorší příčku v pomyslné tabulce mezi všemi obcemi ve VHS. Proto se i nadále budeme na snižování
ztrát důsledně zaměřovat.
Starosta obce přednesl zastupitelstvu žádost pana JH, v níž žádá obec o napojení jeho novostavby ke kanalizaci. K tomuto
starosta obce uvedl, že v době, kdy se kanalizace projektovala a byla schvalována, nikdo netušil, že tam pan JH bude stavět a
v době, kdy pan JH stavět začal, už nebylo možné změnit projekt kanalizace. Pan JH má tedy schváleno odkanalizování svého
domu do jímky. Jelikož by výstavba kanalizace k jeho domu byla neekonomická, bylo již dříve rozhodnuto věnovat panu JH
použitou obecní domovní čističku. Pan JH ve své žádosti uvádí, že v jeho okolí se mají stavět další domy a obec by tam tedy
měla kanalizaci vybudovat. Starosta k tomuto uvádí, že si vše ověřoval na úřadě, jak je to v takovémto případě s povinnostmi
obce. Obec v souladu se zákonem vybudovala kanalizaci a umožnila všem majitelům stávajících domů, aby se na kanalizaci
připojili. Obec nemůže stavět kanalizaci tam, kde nestojí domy, nedostala by dotaci. Pokud se někdo rozhodne stavět v místech,
kde není kanalizace, je povinen vyřešit odkanalizování své nemovitosti na své náklady. K tomuto se vyjádřil pan JH a uvedl, že
čistička od obce je nevyhovující a navíc v lokalitě, kde staví, se mají do budoucnosti stavět další tři domy. Dle slov starosty
obce jsou v současné chvíli dvě možnosti, a to v souladu s projektem pořízení jímky na vyvážení nebo změna stavby před jejím
dokončením na domovní čističku odpadních vod, což dle starosty obce je možné, neboť tuto možnost již projednával s odborem
ŽP na MěÚ ve Šternberku.
Starosta obce informoval ZO, že má obec stále potíže s přijetím zaměstnanců z ÚP. Uvedl, že uchazeče, o které bychom měli
zájem a kteří by byli ochotni pracovat, nám hodnotící komise ÚP v Olomouci neschválí, naopak jsou schváleni zaměstnanci,
kteří poté neprojdou zdravotní prohlídkou, jelikož nejsou schopni vykonávat požadované pracovní činnosti. Takže v současné
chvíli máme z ÚP pouze jednoho zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek a vyčkáváme na případný zájem nových uchazečů.
V souvislosti s tímto je možné, že travnaté plochy proto nebudou v letošním roce tak udržované, jako to bylo v letech minulých,
jelikož v současné chvíli veškeré tyto práce provádějí pouze dva zaměstnanci.
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 – 8 hlasů pro.
8) Diskuse:
Vyhnánek Zdeněk – navrhl, zda by nebylo možné sjednat pomocníka na sečení travnatých ploch, např. třeba jen na jeden týden.
Starosta obce uvedl, že kdyby to bylo nezbytně nutné, tak by se o tom uvažovat dalo, ale upozornil, že je to poměrně finančně
náročné. Tudíž pokud to alespoň trochu půjde, budeme snažit vše zvládnout vlastními silami.
Jašíček Luděk – upozornil, že se v poslední době opět rozmohlo sečení a řezání a další hlučné činnosti v neděli a státních
svátcích. Navrhuje upozornit občany na platnost OZV 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Vyhnánek Zdeněk – požádal o připomenutí občanům na povinnost úklidu psích exkrementů na veřejných prostranstvích.
RK – vznesl dotaz, zda by nebylo možné zamést komunikaci kolem chodníků v ulici Babická, případně objednat na tyto práce
úklidové vozidlo.
Kolář Antonín – dotázal se, zda je naše obec členem Mikroregionu Šternbersko. Starosta obce uvedl, že jsme byli, ale
v současné chvíli nejsme.
RK – dotázal se, zda by nebylo možné opravit cestu kolem potoka u hřiště směrem na bytovky. Dle jeho slov je tato cesta již
v havarijním stavu a kořeny vzrostlých stromů prorůstají asfaltovým povrchem. Starosta odpověděl, že se připravuje žádost o
dotace na místní komunikace, a to včetně této cesty.
Kořenek Miroslav – dotázal se, zda 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 byl již učiněn nějaký krok ve věci možného odkupu sokolovny a zda je již známo, jestli
bude přidělena dotace na rekonstrukci sokolovny. Starosta obce uvedl, že zatím není známo nic, a to jak o dotaci, tak o možném
odkupu.
Kořenek Miroslav – dotázal se, kdy je možné zahájit opravu staré sokolovny. Uvedl, že v současné době je třeba aktivně řešit
opravu s projektanty, a to především v denní době, kdy bohužel ne všichni se tohoto jednání mohou z pracovních důvodů
zúčastnit. Proto navrhuje, aby dohled nad rekonstrukcí prováděla přímo obec, potažmo starosta obce. Bylo dohodnuto, že pan
Mgr. Tomáš Adam s panem Miroslavem Kořenkem přednesou starostovi své představy a názory a následně vše bude
předloženo na pracovní poradě ZO. Starosta obce navrhuje přizvat k tomuto jednání i projektovou manažerku ve věci možnosti
získání případné dotace.
AJ – požádal, zda by bylo možné do budoucna uvažovat o opravě zídek kolem hřbitova, případně zjistit možnosti získání dotace
na tuto opravu. Starosta obce k tomuto uvedl, že případná dotace by byla pouze na část zídky kolem obecního pozemku, nikoliv
na zídku kolem soukromých hrobů, a že začne zjišťovat další informace.
9) 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.

