23. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 26. 6.2017 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Kořenek Miroslav, Ing. Fišer Miloš, Bc. Jašíček Luděk,
Vyhnánek Zdeněk
Omluveni: Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 22. zasedání ZO ze dne 29.5.2017
Kontrola usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 29.5.2017
Informace o rozpočtové změně č. 2-2017
Projednání nabídky České pošty provozovat pobočku v režimu PARTNER
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 23. 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, omluveni jsou pan Mgr. Tomáš Adam a pan Václav Adam. I přes tuto
skutečnost je dnešní 23. zasedání ZO usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Miroslava Kořenka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Miroslava Kořenka – 7 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 23. zasedání ZO. Omluvil se,
že při sestavování programu na dnešní zasedání se vloudila chyba a omylem do něho nebyl zařazen jeden bod programu, a to výběr
dodavatele na akci: „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé zídky u obecního úřadu“. Navrhl tedy doplnění tohoto bodu jako bod
č. 7 a ostatní body posunout. Dále uvedl, že program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. K tomuto
předloženému a doplněnému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 23. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 26.6.2017 včetně
změny navržené starostou obce – 7 hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 22. zasedání ZO dne 29.5.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Antonínem Kolářem a panem Václavem Adamem. 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 22. zasedání ZO, konaného dne 29.5.2017 bez připomínek – 7 hlasů
pro.

3) Kontrola usnesení z 22. zasedání dne 29.5.2017:
ZO na svém minulém zasedání neuložilo žádnému svému orgánu žádné úkoly. Na minulém zasedání bylo schváleno přijetí dvou
dotací a smlouvy o poskytnutí těchto dotací. Smlouva o poskytnutí dotace na hody byla podepsána, smlouva o poskytnutí dotace na
opravu chodníků a zídky bude odeslána spolu se smlouvou o dílo s vybraným dodavatelem, který bude vybrán na dnešním zasedání.
Byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 22. zasedání ZO, konaného dne 29.5.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.

4) Informace o rozpočtové změně č. 2-2017 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů.
S rozpočtovou změnou č. 2/2017 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, byla navýšena pol. 1381 / daň z hazardních her / o částku 11.200,- Kč, dále byla do rozpočtu začleněna i přijatá
dotace od ÚP na pracovníky VPP a oproti těmto příjmům byly upraveny i položky ve výdajové části rozpočtu. Ve výdajové části
rozpočtu byl rovněž navýšen paragraf 3419 6121 o částku 183.000,- Kč, což jsou výdaje na plánovanou akci: „Fit stezka Hnojice“ a
rezerva / 6409 5169 / byla snížena o částku 156.100,- 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 č. 2-2017 v rozpočtu obce na
rok 2017 – 7 hlasů pro.

5) Projednání nabídky České pošty provozovat pobočku v režimu PARTNER – jak uvedl starosta obce, zástupci České pošty
nabídli naší obci provozovat pobočku České pošty v Hnojicích v režimu PARTNER. Všichni zastupitelé byli na tomto jednání
přítomni a shodli se, že není v možnostech obce provozovat pobočku na své náklady. Další postup tedy bude takový, že ČP nabídne
provozování pobočky dalšímu subjektu a pokud se s žádným nedohodne, bude místní poštu provozovat stejně jako doposud sama,
jak jí ukládá zákon. Ing. Fišer podal informaci, že se v této věci informoval u starosty obce v Přáslavicích, kde si poštu vzala pod

sebe obec v režimu PARTNER a bylo mu sděleno, že není v možnostech jednoho člověka na obci, aby bylo možné provozovat
poštu a současně úřad. Je třeba mít další osobu na případný zástup v době nemoci nebo ve dnech řádné dovolené. Tudíž ani on
nedoporučuje vzít si místní poštu pod obec. Další připomínky ani dotazy k tomuto bodu nebyly vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po neschvaluje nabídku České pošty provozovat pobočku v režimu PARTNER – 7 hlasů
pro.

6) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce – starosta obce uvedl, že se jedná o parc. č. 758,
k.ú. Hnojice, což je polní cesta k nově postavenému rodinnému domku manželů Šimkových, v níž byla položena přípojka NNk. Po
projednání se starosta obce dotázal, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje smlouvu č. IP-12-8017006/SoVB/2 o zřízení věcného břemene-služebnosti se
společností ČEZ Distribuce – 7 hlasů pro.

7) Výběr dodavatele na akci: „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé zídky u obecního úřadu“ – starosta obce uvedl, že jak
již informoval na minulém zasedání ZO, dostala naše obec na tuto akci dotaci z POV OK. Sestavil tedy Výzvu k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu a tu poté předal všem třem místním hnojickým stavebním firmám (Michal Čižmár, Vladimír
Gregor, Karel Zelinka) a také ji zaslal firmě PRESBETON Nova s.r.o., která si ji vyžádala na základě zveřejnění úspěšných žadatelů
o dotaci. Nabídky do dnešního dne do 16.00 hodin, jak bylo uvedeno v zaslané výzvě, podali:
Michal Čižmár
Karel Zelinka – stavební firma

669.967,00 Kč vč. DPH
649.428,05 Kč vč. DPH

Po projednání došlých nabídek byl starostou obce podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele na akci „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé zídky u obecního
úřadu“ firmu Zelinka Karel – stavební firma, Hnojice čp. 170 za cenu 649.428,05 Kč – 7 hlasů pro.

8) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
OK zaslal smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Tradiční hnojické hody spojené s oslavou 135. výročí založení SDH
Hnojice“
Česká školní inspekce zaslala Inspekční zprávu o inspekci v MŠ Hnojice – starosta obce uvedl, že inspekce dopadla
výborně a inspektorky pochválily vedení MŠ a především paní ředitelku MŠ
EKO-KOM zaslal informace o množství vytříděného odpadu v roce 2016
OK zaslal smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé zídky u obecního úřadu“
SFŽP ČR zaslal Závěrečné vyhodnocení akce „Separace bioodpadu v obci Hnojice“
Stavební firmy Michal Čižmar a Karel Zelinka podaly cenové nabídky na akci „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé
zídky u obecního úřadu“
Různé:
Starosta obce informoval ZO, že minulý týden v naší obci proběhla kontrola na provozování systému RÚIAN, kterou
provedli pracovníci odboru kontroly OK, kteří konstatovali, že vedení této agendy je v naší obci v nejlepším pořádku a bez
závad. Poděkoval paní Blance Adamové za její bezchybnou práci.
předseda kulturního a sociálního výboru požádal, aby ZO schválilo členům kulturního a sociálního výboru odměnu za rok
2016 dle pravidel odměňování členů výborů. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k tomuto někdo nějaké dotazy či
připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vyplacení odměn členům Kulturního a sociálního výboru za rok 2016 dle
pravidel odměňování členů výborů – 7 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.

9)

Diskuse:
TJ – vznesla dotaz ve věci vyúčtování služeb při nájemném za rok 2015 a za rok 2016. Požaduje vyhotovit vyúčtování
v nejbližším možném termínu.
TJ – uvedla, že voda ne sklepě na čp. 160 se tam drží stále, dle jejího názoru nedošlo k žádnému zlepšení, a to i přes skutečnost,
že na tuto situaci upozorňovala již v minulosti.
Ing. Fišer Miloš – dotázal se v jaké fázi je rekonstrukce komunikace na území naší obce. Zda již známe termín plánované
rekonstrukce. Starosta obce uvedl, že naší obce by se opravy měly týkat nejdříve počátkem příštího roku. Ing. Fišer požádal, že
s ohledem na to, že pro občany obce to bude poměrně velký zásah do jejich života, aby byli občané informováni o opravách
komunikace ihned, jak bude znám přibližný termín, a to především z důvodu přípravy na plánované objížďky.
Kolář Antonín – informoval, že se byl podívat na realizaci akce Fit stezka v Hájku a zarazil ho stav stromů v Hájku. Navrhuje,
aby se dal Hájek postupně do pořádku. Dle jeho názoru je tam spoustu polosuchých stromů a drobných náletů. Na místě by byl
rovněž určitý odborný zásah. Starosta obce uvedl, že je již dohodnut se stromolezcem, který u plánovaných cvičebních
stanovišť Fit stezky provede ořezy. Rovněž starosta obce uvedl, že již v minulosti lesní hospodář doporučil Hájek postupně
vykácet a vysadit nové stromy. Ing. Fišer navrhuje pozvat projektanta, který by navrhl, jak postupovat, např. v etapách.
Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, zda by nebylo možné ošetřit OZV podomní prodej na území naší obce. Dle jeho názoru
nemají starší občané šanci ubránit se atakům případných podomních prodejců. Starosta obce uvedl, že přijmout vyhlášku
zakazující prodej je v pravomoci zastupitelstva, ale nikdo nedokáže občanům zabránit pozvat si prodejce domů.
SJ – dotázala se, v jaké fázi je umístění turistické mapy v obci. Ing. Fišer se omluvil, že to opomněl a zjistí do příštího zasedání
ZO potřebné informace.

SJ – uvedla, že vysadit ořech u potoka nebyla dobrá volba. Opadané listí bude padat do potoka a bude tam velký nepořádek.
Starosta obce uvedl, že v tomto případě se jednalo o náhradní výsadbu stromu. Paní Svozilová navrhuje přesadit tento ořech od
potoka do nějakého stromořadí, např. k vysílači O2.
Kolář Antonín – navrhuje, že s ohledem na skutečnost, že další zasedání ZO se bude konat až po prázdninách, aby byli občané
dopředu informováni a vyzvání k úklidu před svými domy. S ohledem na skutečnost, že je v letošním roce málo obecních
zaměstnanců, nebude možné ze strany obce tyto práce, a to především před hodovými oslavami zvládnout. Proto by se občané
sami měli angažovat do úklidu obce. Dále pan Kolář připomněl, že by bylo opět vhodné vydat Hnojický Expres s programem
Hodových oslav.
Kolář Antonín – dotázal se, zde je něco nového s plánovanou cyklostezkou. Starosta obce uvedl, že nyní žádné nové jednání
ohledně cyklostezky neproběhlo a dle jeho slov by snad již měla být podána žádost o územní rozhodnutí. Starosta obce přislíbil,
že do příštího zasedání ZO zjistí ve věci cyklostezky aktuální informace.
ČR – požádala, zda by nebyla ze strany obce možná nějaká pomoc současné vedoucí místní pošty, aby nedošlo ke zrušení pošty.
Starosta obce uvedl, že k této situaci dojít opravdu nemůže. V případě, že o místní poštu neprojeví zájem jiný subjekt, tak vše
zůstane tak, jak je v současné době a provozovnu místní pošty bude i nadále provozovat ČP, a.s.
Vyhnánek Zdeněk – tlumočil ZO názor občanů v místní části obce Malá Liboš, kteří si stěžovali na auta projíždějící touto částí
obce ve vysoké rychlosti. Pan Vyhnánek navrhl, zda by nebylo možné v této věci oslovit OP ve Štěpánově a požádat o
namátkové měření rychlosti.
SJ – uvedla, že by bylo vhodné připomenout občanům v následujícím vydání Hnojického Expresu, který odpad patří do jakého
odpadu.
SP – požádal o vyřešení vjezdu kamionů do firmy Mach Drůbež. Uvedl, že řidiči nerespektují dopravní značení zákazu
odbočení vpravo a před jeho nemovitostí je již rozbitý chodník a zídku kolem jeho domu má již od kamionů zdemolovanou.
Kamiony do drůbežárny najíždí ve dne v noci. ZO navrhuje vyvolat jednání s majitelem firmy panem Machem.
JA – opětovně upozornil na vyřešení nepřehledné křižovatky vedle Švancerů. Auta kvůli nepřehlednosti vozovky často jezdí
přes okraj chodníku. Místostarosta obce uvedl, že tato křižovatka podle projektu na rekonstrukci komunikace v obci bude
upravena a řešena úplně jinak.
JA – dotázal se, zda by nebylo možné umístit do naší obce bankomat ČS, a.s. Starosta obce uvedl, že již v minulosti v této věci
zjišťoval informace, ale provozovatelé bankomatů požadují s umístěním bankomatu do obce určitý obrat, na který s naší
velikostí obce nejsme schopni dosáhnout.
10)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 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.

