24. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 14. 8.2017 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Antonín Kolář, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Vyhnánek Zdeněk,
Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav
Omluveni: Ing. Fišer Miloš
PROGRAM :
1.
2.
3.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Schválení spolufinancování rekonstrukce Sokolovny TJ Sokol Hnojice
Závěr

1) Starosta obce zahájil 24. 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. Fišer Miloš. Poté prohlásil dnešní 24. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Václava Adama.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Václava Adama – 8 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 24. zasedání ZO. Dále uvedl,
že program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. K tomuto předloženému programu nebyly
vzneseny žádné připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 24. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 14. 8.2017 – 8
hlasů pro.

2) Spolufinancování rekonstrukce Sokolovny TJ Sokol Hnojice – starosta obce předložil přítomným členům ZO
k projednání spolufinancování rekonstrukce Sokolovny TJ Sokol Hnojice a uvedl, že z důvodu již dlouho plánované
rekonstrukce Sokolovny bylo ze strany TJ Sokola Hnojice rozhodnuto o podání dotace na MŠMT. Došlo však ke změně
pravidel přidělování dotací z MŠMT, místo 80% dotací, jak to bylo v minulých letech, rozhodlo ministerstvo dotovat
rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení pouze do výše 60%. A jelikož TJ Sokol Hnojice není schopen ze svého
rozpočtu zajistit dostatečné vlastní zdroje, požádal o pomoc obec. Celý tento projekt má rozpočet 9.711.000,-Kč, dotace
tedy bude činit max. 5.827.000,-Kč a výše spoluúčasti činí 3.884.000,- Kč. Navíc jak uvedl starosta obce, v kritériích
pro hodnocení projektového záměru je opět položka Spoluúčast veřejných prostředků, což znamená, že žadatel doloží
rozhodnutí nebo příslib spoluúčasti z veřejného zdroje ve výši alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti, čímž získá Sokol
větší šanci na přidělení dotace. Zastupitelstvo obce schválilo v listopadu 2016 příspěvek ve výši 1/3 spoluúčasti, což by
bylo nyní po změně podmínek asi 1.321.000,-Kč. Sokolu se podařilo získat 500.000,-Kč dotaci od OK, má vlastní
prostředky asi 1.000.000,-Kč, ale ani tak to nestačí na celou rekonstrukci. Při současných podmínkách poskytování
dotací z MŠMT by bylo potřeba navýšit spolufinancování z obecního rozpočtu na 2.384.000,-Kč. Pan Mgr. Adam se
dotázal, zda předešlá podaná žádost byla ze strany MŠMT zamítnuta nebo veškeré vypsané dotační tituly byly zrušeny.
Starosta obce uvedl, že celý dotační titul, do nějž byla žádost podána, byl zrušen. Dále se pan Mgr. Adam dotázal, zda
již někdo vstoupil v jednání mezi TJ Sokolem Hnojice a Českou obcí sokolskou ve věci převodu místní sokolovny na TJ
Sokol Hnojice. V souvislosti s tímto se pan Mgr. Adam zajímal o majetkové vztahy TJ Sokola Hnojice vůči sokolovně a
areálu hřiště. Dle jeho názoru je v současné chvíli provádění rekonstrukce sokolovny hození financí do černé díry ČOS a
domnívá se, že pokud k rekonstrukci opravdu dojde, převod již nebude možný. Starosta obce uvedl, že dle veřejné
odpovědi, které se mu na valné hromadě TJ Sokol Hnojice dostalo od zástupce župy, je sokolovna v majetku TJ Sokol
Hnojice, který ji však nemůže prodat bez souhlasu župy a vedení ČOS. Je to tedy majetek hnojického Sokola, ne ČOS.
Dále pan Mgr. Adam apeloval na starostu obce, aby v případě projednávání takto důležitých záležitostí informoval ZO
v dostatečném časovém předstihu, aby se byli schopni na projednávání řádně připravit a získat potřebné informace.
K tomu uvedl Bc. Jašíček, že starosta vždy v pozvánce na zasedání ZO píše, že pokud by zastupitelé měli jakékoliv
dotazy, náměty, připomínky, ať ho neváhají kontaktovat mailem, smskou, telefonicky nebo osobně. Mgr. Adam uvedl, že
v této pozvánce toto uvedeno nebylo a citoval znění pozvánky na toto zasedání. Další dotazy nebyly, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje spolufinancování akce:„ Rekonstrukce a modernizace Sokolovny TJ
Sokol Hnojice“ ve výši 2.384.000,- Kč – 5 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování.
3) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.25 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.

