25. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.9.2017 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Mgr. Adam Tomáš, Ing. Fišer Miloš, Bc. Jašíček Luděk, Kolář Antonín, Kořenek
Miroslav, Vyhnánek Zdeněk,

Omluveni:

Adam Václav

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze 23. zasedání ZO ze dne 26.6.2017
Kontrola zápisu ze 24. zasedání ZO ze dne 14.8.2017
Kontrola usnesení ze 23. zasedání ZO ze dne 26.6.2017
Informace o rozpočtových změnách č. 3, 4, 5-2017
Schválení smlouvy o dodávkách elektřiny se společností Amper Market
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
Projednání pronájmu současných prostor pošty na provoz Pošty Partner
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 25. 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 Václav Adam. Poté prohlásil dnešní 25. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Bc. Luďka Jašíčka a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Bc. Luďka Jašíčka a pana Antonína Koláře – 8 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 25. 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 25. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 25. 9.2017 – 8
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 23. zasedání ZO dne 26.6.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Ing. Milošem Fišerem 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 z 23. zasedání ZO, konaného dne 26.6.2017 bez připomínek – 8 hlasů
pro.

3) Kontrola zápisu z 24. zasedání ZO dne 14.8.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Mgr. Tomášem Adamem 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 24. zasedání ZO, konaného dne 14.8.2017 bez připomínek – 8 hlasů
pro.

4) Kontrola usnesení z 23. a 24. zasedání dne 26.6.2017 a 14.8.2017:
ZO na svém 23. a 24. zasedání neuložilo žádnému svému orgánu žádné úkoly. Byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení ze 23. a 24. zasedání ZO, konaného dne 26.6.2017 a
14.8.2017 bez připomínek – 8 hlasů pro.

5) Informace o rozpočtových změnách č. 3, 4 a 5-2017 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných
příjmů a výdajů. S rozpočtovými změnami č. 3-2017, č. 4-2017 a č. 5-2017 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 seznámila
ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která uvedla, že těmito rozpočtovými změnami byly v rozpočtu obce na rok 2017 mimo jiné
upraveny drobné přesuny v příjmové a výdajové části rozpočtu, byla navýšena pol. 4116 ÚZ 13101 / ostatní přijaté dotace z ÚP na
pracovníky VPP /, byla navýšena pol. 4122 ÚZ 00555 / účelová neinv. přijatá dotace z Olomouckého kraje na akci: „Tradiční
hnojické hody spojené s oslavami 135 let založení SDH Hnojice“ / ve výši 20.000,- Kč a dále byla navýšena pol. 4122 ÚZ 00440 /
účelová neinv. přijatá dotace z Olomouckého kraje na akci: „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé zídky u obecního úřadu“ / ve
výši 300.000,- Kč a oproti těmto příjmům byly upraveny i položky ve výdajové části rozpočtu. 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 rozpočtových změnách č. 3-2017, 4-2017 a 5-2017
v rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 – 8 hlasů pro.

6) Schválení smlouvy o dodávkách elektřiny se společností Amper Market – jak uvedl starosta obce, v tomto bodě se nebude
schvalovat smlouva jako taková, ale pouze dodatek č.2 ke Smlouvě o dodávkách elektřiny se společností Amper Market. Od této
společnosti odebírá obec elektřinu již několik let s tím, že vždy je dohodnuta cena elektřiny na určité období a po jeho uplynutí je
zapotřebí schválit dodatek ke smlouvě. Současné ceny jsou platné do 31.12.2017. Dle předloženého dodatku č. 2 budou schválené
ceny platné na období od 1.1.2018 do 31.12.2019 a jsou zhruba o 5% nižší než ceny dosavadní. Po projednání starosta obce vznesl
dotaz, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu
NN se společností Amper Market, a.s. – 8 hlasů pro.

7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce – starosta obce podal
informaci, že se jedná o parc. č. 709 – cestu u potoka u hřiště k pozemku pana Šišmy, v níž bude položena přípojka NN k rodinnému
domku, který tam bude pan Šišma stavět. 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 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-8013851/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. – 8 hlasů pro.

8) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje – jak uvedl
starosta obce, částka příspěvku zůstává ve stejné výši, jako bylo v původně schválené smlouvě a činí 70,- Kč ročně na jednoho
obyvatele. Pro výpočet roční výše příspěvku v letech 2018 a 2019 bude rozhodný počet obyvatel poskytovatele k 1.1.2017 dle údajů
zveřejněných Českým statistickým úřadem. Starosta vznesl dotaz, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky.
Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje – 8 hlasů pro.

9) Projednání pronájmu současných prostor pošty na provoz Pošty Partner – starosta obce uvedl, že jak již dříve informovali
zástupci České pošty, má tato zájem převést svou pobočku na tzv. Pošta Partner. Nabídla její provozování obci, ale zastupitelstvo se
rozhodlo tuto nabídku nepřijmout a Poštu Partner neprovozovat. Proto se Česká pošta dohodla se současnou paní pošťačkou o tom,
že tato bude provozovat službu Pošta Partner v Hnojicích a v Mladějovicích. Česká pošta zaslala obci návrh Dohody na ukončení
nájmu a paní pošťačka zaslala na obec žádost o pronájem nebytových prostor. Jak dále uvedl starosta obce, na dnešním zasedání ZO
nelze schválit pronájem nebytových prostor bez předchozího vyvěšení záměru pronájmu současných nebytových prostor pošty na
provoz Pošty Partner. Tento záměr musí být zveřejněn po dobu 15 dní a smlouva o pronájmu může být následně schválena na
příštím zasedání ZO. V záměru by mělo být uvedeno, že obec chce prostory pošty pronajmout pouze na provoz Pošta Partner se
smluvním partnerem České Pošty, který bude tuto službu provozovat. Jak dále uvedl starosta obce, již nyní by bylo vhodné
dohodnout se na podmínkách, které budou zakotveny do připravované smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Hnojicích na čp.
160. Na základě zjištění starosty obce, v obci Mladějovice bylo schváleno, že provoz Pošty Partner podpoří tím, že poštu pronajmou
za symbolických 100,- Kč/měsíc vč. energií. V naší obci by to bylo jinak, a jak již bylo předjednáno na pracovní poradě, měli by
nebytové prostory pošty v Hnojicích na čp. 160 být pronajaty za symbolický poplatek 10,- Kč/rok, přičemž energie by si paní
pošťačka hradila sama. S tímto byla i paní pošťačka dříve seznámena a tento návrh akceptovala. Po projednání starosta obce vznesl
dotaz, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Dohodu na ukončení nájmu s Českou poštou a záměr pronajmout prostory pošty
provozovateli služby Pošta Partner – 8 hlasů pro.

10) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
ČEZ Distribuce zaslala upozornění k odstranění a okleštění stromoví
MV ČR – zaslalo potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv na akci: „Oprava chodníků v centru obce a přilehlé zídky u
obecního úřadu“
VHS Čerlinka zaslala nájemné za provozování vodovodu a kanalizace za období 1.1.2017 – 30.6.2017
EMONTAS – zaslal smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce – bylo projednáno
v bodě 7 dnešního zasedání ZO
Povodí Moravy – zaslalo oznámení o vstupu na pozemky při kácení břehového porostu – potok Říčí
Jindřiška Šišková – podala žádost o pronájem nebytových prostor v Hnojicích na čp. 160 – Pošta Partner
Různé:
Starosta obce informoval ZO o jednání s paní Mgr. Ježkovou ze společnosti Kompakt, která zajišťuje auta pro různé sociální
služby a podobné charitativní organizace. V současnosti připravují automobil pro Charitu Šternberk. Financování těchto
automobilů probíhá formou reklamy, kdy přispěvatel si zaplatí reklamu na automobilu na dobu šesti let a z těchto peněz je pak
automobil zakoupen. Cena pro naši obec by byla 6.000,- Kč bez DPH. Jak dále informoval starosta obce, zjistil, že okolní obce
do tohoto projektu vstoupily a tu reklamu si zakoupily. Proto tento bod zařadil k projednání na dnešním zasedání ZO a dotázal
se všech přítomných, zda by s takovou reklamou souhlasili, resp. souhlasili s tím, aby i obec Hnojice přispěla Charitě tímto
způsobem. Současně se dotázal na názor přítomných členů ZO. Pan Miroslav Kořenek uvedl, že se mu tento princip podpory
Charity nelíbí. Dle jeho názoru se nepodporuje pouze a jen Charita, ale i zmíněná zprostředkovatelská společnost a proto se mu
tento princip nelíbí. Byl by raději, kdyby tyto finanční prostředky byly poukázány přímo Charitě. Pan Mgr. Tomáš Adam
navrhuje tento bod přesunout na další zasedání a do té doby zjistit více informací. Pan Ing. Miloš Fišer navrhuje zjistit od
ředitelky Charity princip této podpory. Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny a po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje nákup reklamní plochy v projektu „Sociální automobil“ pro Pečovatelskou
službu Charity Šternberk v ceně 6.000,-Kč bez DPH – 2 hlasy pro, 6 se zdrželo hlasování – nebylo schváleno.
Starosta informoval, že pan Miroslav Kořenek navrhl projednat v bodě Různé tato 3 témata:
a) Výměna vitríny u obchodu, kterou využívá Spolek Hagnózek, Římskokatolická farnost a někdy i místní MŠ – jak uvedl
starosta obce, tato vitrína je už hodně stará, špatně se do ní cokoliv umísťuje. Je s otvíráním nahoru, ale nejsou tam žádné vzpěry,
tak si člověk musí opřít dvířka o hlavu. Jak starosta zjistil, pořízení nové vitríny by stálo asi 18.000,- Kč včetně stojanu. Pan Zdeněk

Vyhnánek navrhuje, aby v případě zakoupení nové vitríny byla vybrána s ohledem na skutečnost, že je tato vitrína umístěna volném
prostranství, již vitrína se stříškou, ať do ní nezatéká. A rovněž by bylo vhodné, aby byla skříňka osvětlená. Další připomínky a
názory nebyly vzneseny, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje výměnu vitríny u obchodu v ceně do 21.000,- Kč – 8 hlasů pro.
b) Informační tabule v počtu 3ks a jejich umístění u kaple Sv. Floriána, na návsi a u vinárny nebo u Hájku – jak uvedl starosta
obce, o těchto informačních tabulích bylo hovořeno již mnohokrát a on sám tomu nebyl příliš nakloněn, ale po zkušenosti, kdy
hovořil s návštěvníky letošních hodů, kteří nebyli schopni najít místní hřiště, kde se hodové oslavy konaly, došel k názoru, že
umístění takovýchto informačních tabulí v obci má určitý smysl. Pan Ing. Fišer před časem přislíbil, že dodá nabídku na takovou
tabuli, což učinil a z této nabídky bylo zjištěno, že kompletní informační tabule vč. instalace by stála 29.500,- Kč. Po projednání byl
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje pořízení 3 ks informačních tabulí a jejich umístění u kaple Sv. Floriána, na návsi a
u vinárny U Floriánka za cenu 29.500,-Kč/ks vč. DPH – 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.

c) Umístění cedule zákaz kouření na autobusovou zastávku – v této věci starosta obce uvedl, že zákaz kouření na zastávkách je
dán zákonem. Tím, že budou na zastávce vyvěšeny cedule, dodržování zákona neprosadíme. Spíše by asi pomohlo na tuto
skutečnost upozornit ve chvíli, kdy se tak děje, aby byl schopen hned zasáhnout, případně zjednat nápravu prostřednictvím policie.
Bylo dohodnuto, že budou ze strany obce prováděny namátkové kontroly a případní kuřáci budou upozorňováni na zákaz kouření.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
11) Diskuse:
Kořenek Miroslav – požaduje zabývat se řešením vhodného parkování kolem MŠ. Doporučuje zjistit, jak je případné parkování
před MŠ řešeno v připravovaném projektu na plánovanou rekonstrukci komunikace přes obec.
Kolář Antonín – navrhuje pozvat ho Hájku lesního hospodáře, aby určil lesní porosty, které je nutné pokácet. Starosta obce
uvedl, že teď by měl do Hájku nastoupit stromolezec, který bude prořezávat porosty nad cvičícími stanovišti, aby nedošlo
k ohrožení osob.
Kolář Antonín – uvedl, že v minulých letech bylo Bahno osázeno a současně byla provedena ochrana proti zvěři. Do dnešního
dne však nejsou odstraněny ochranné kryty, které jsou již za tu poměrně dlouhou dobu zarostlé ve stromech. Rovněž
doporučuje provést na Bahně prořezávku porostů.
Bc. Jašíček Luděk – navrhuje umístit koše na odpadky ke cvičícím stanovištím do Hájku.
SJ – vznesla dotaz, zda by v tomto vegetačním období nebylo možné přesadit ořech u potoka, jak bylo již dříve dohodnuto.
KR – navrhuje umístit u cesty k bytovkám alespoň jedno světlo veřejného osvětlení.
KR – vnesl dotaz, jakým způsobem refundovala VHS Čerlinka pana Papicu za prováděné odečty stavů kanalizačních přípojek.
Dle jeho názoru by tuto práci měla VHS Čerlinka refundovat jako náhradu obci za práci, která byla prováděna v pracovní době.
Starosta obce uvedl, že tato situace byla pouze výjimečná, jelikož pracovník VHS, který tyto práce provádí, byl v dlouhodobé
pracovní neschopnosti. Dále uvedl, že pokud by v budoucnu tato situace opět nastala, bude pan Papica upozorněn, aby prováděl
odečty mimo svou pracovní dobu.
SJ – dotázala se, kdo je vlastníkem pozemků, které byly opravovány před poštou. Starosta obce uvedl, že opravovány byly
pouze chodníky na pozemcích v majetku obce.
12) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.15 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.

