26. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 6.11.2017 - 18:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

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

Omluveni:

Kořenek Miroslav

PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu ze 25. zasedání ZO ze dne 25.9.2017
3. Kontrola usnesení ze 25. zasedání ZO ze dne 25.9.2017
4. Informace o rozpočtové změně č. 6-2017
5. Schválení smlouvy o pronájmu současných prostor pošty na provoz Pošty Partner
6. Došlá pošta a různé
7. Diskuse
8. Závěr
1) Starosta obce zahájil 26. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 18.00 hodin. Přivítal členy
zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, omluven je pan Miroslav Kořenek. Poté prohlásil dnešní 26. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka – 8 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 26. 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 26. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 6.11.2017 – 8
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 25. zasedání ZO dne 25.9.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem Bc. Luďkem Jašíčkem a panem Antonínem Kolářem. 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 25. zasedání ZO, konaného dne 25.9.2017 bez připomínek – 8 hlasů
pro.
3) Kontrola usnesení z 25. zasedání dne 25.9.2017:
ZO na svém 25. zasedání neuložilo žádnému svému orgánu žádné úkoly.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 25. zasedání ZO, konaného dne 25.9.2017 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
4) Informace o rozpočtové změně č. 6-2017 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů.
S rozpočtovou změnou č. 6-2017 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 upraveny drobné přesuny v příjmové a 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 rozpočtové změně č. 6-2017 v rozpočtu obce
Hnojice na rok 2017 – 8 hlasů pro.
5) Schválení smlouvy o pronájmu současných prostor pošty na provoz Pošty Partner – starosta obce uvedl, že jak již bylo
dohodnuto na minulém zasedání ZO, připravil smlouvu o pronájmu současných prostor pošty v Hnojicích na čp. 160 současné paní
pošťačce J.Š., která se dohodla s Českou poštou, s.p. na provozování služby Pošta Partner. Účelem nájmu je poskytování služby
Pošta Partner s tím, že v případě, že nájemce ukončí poskytování poštovních služeb, končí platnost nájemní smlouvy dnem ukončení
poskytování poštovních služeb. Nájemné bude symbolické 10,- Kč ročně, energie si bude paní pošťačka platit dle skutečné spotřeby,
tak jak si to doposud platila Česká pošta, s.p. Záměr pronajmout prostory pošty provozovateli služby Pošta partner k provozování
poštovních služeb byl řádně zveřejněn na úřední desce obce od 9.10.2017 až dodnes, nikdo jiný se kromě současné paní pošťačky
nepřihlásil. 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 projednání schvaluje smlouvu o pronájmu prostor pošty v přízemí domu č. p. 160 na
provoz Pošty Partner paní J.Š. – 8 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
Okresní soud v Olomouci zaslal rozsudek o změně svéprávnosti a opatrovníka jedné občanky žijící v naší obci
VHS Čerlinka zaslala vyúčtování nájemného za provoz vodovodu a kanalizace za III. čtvrtletí 2017
Okresní soud v Olomouci zaslal oznámení o zahájení řízení o schválení právního úkonu nezletilých
Okresní soud v Olomouci zaslal Listinu o jmenování opatrovníka občanky žijící v naší obci

ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené firmou EMONTAS, s.r.o. zaslal smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8020622-1. Starosta obce uvedl, že se jedná o parc. č. 706
a 248/49, k.ú. Hnojice, kde bude vybudována přípojka kNN do 50m k nově stavěnému RD pana K. 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8020622/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. – 8 hlasů pro.
Různé:
Starosta obce podal ZO informace z absolvovaného školení, na kterém zjistil, že zastupitelům vznikly nové povinnosti
v souvislosti s novelou Zákona o střetu zájmů od 1.9.2017 a Zákona o obcích od 1.1.2018. Uvedl, že změny k zákonu o
obcích 1.1.2018 ještě musí nastudovat a prokonzultovat na ministerstvu. Především se tyto změny týkají změn
v odměňování zastupitelů a pokud je mu známo, do dnešního dne k tomuto nebylo vypsáno žádné speciální školení, kterého
by se mohl zúčastnit. Nicméně ještě v letošním roce bude nutné na zasedání ZO přijmout určité změny, ale jaké zatím
přesně není známo. Jak dále uvedl starosta obce, školení o změnách v zákoně o střetu zájmů se již účastnil a o
nejdůležitějších připravovaných změnách, které se týkají především zastupitelů obce, informoval ZO. Uvedl, že dobrá
zpráva pro všechny zastupitele, kteří nevykonávají funkci starosty nebo místostarosty – nemusí podávat oznámení do
centrálního registru oznámení. Takže ať se ve sdělovacích prostředcích říká cokoliv, toto oznámení podává opět jen starosta
a místostarosta, i když nyní poněkud jinou formou než dříve. Nová povinnost dle tohoto zákona je, že každý zastupitel je
povinen podat oznámení o osobním zájmu v případě, že podává nějaký návrh anebo hlasuje o něčem, kdy by jemu nebo
osobě jemu blízké mohla vzniknout osobní výhoda nebo osobní újma nebo jiný osobní zájem. Toto je uvedeno i v zákoně o
obcích, nicméně v zákoně o střetu zájmů je nyní stanoven i postih, a to pokuta od 1.000,- Kč do 50.000,- Kč. Oznámení se
podává ústně před hlasováním o takové věci a samozřejmě zastupitel o takové věci normálně hlasuje, jen na to musí
upozornit. Toto oznámení se nemusí podávat, jde-li o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému
okruhu adresátů.
Hnojický Expres – starosta obce podal informaci, že další číslo Hnojického Expresu vyjde před vánočními svátky, proto
požádal o dodání materiálů pro Expres nejpozději do 15.11.2017. Dále uvedl, že od příštího roku plánuje udělat změnu
v tom smyslu, že přímo v Expresu bude uvedena tabulka s termíny, kdy bude Expres vycházet a do kdy bude uzávěrka tak,
aby to všichni věděli a mohli materiály v klidu připravit.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
7) Diskuse:
Vyhnánek Zdeněk – podal ZO informace z konané výborové schůze TJ Sokola, kde byl mimo jiné projednán i doplatek za
elektřinu a plyn za zúčtovací období 2016/2017. Uvedl, že došlo k výraznému zvýšení spotřeby energií mezi zúčtovacími
obdobími 2015/2016 a 2016/2017, které bylo způsobeno zejména díky vyšší návštěvnosti sokolovny, kterou využívají děti
z oddílu stolního tenisu, oddílu florbalu a v současné době i cvičenci, připravující se na Všesokolský slet 2018. Doplatek za
energie činil téměř 50.000,- Kč. Požádal tedy ZO o dotaci v této výši na zvýšené náklady spotřeby energií. Jak k tomuto uvedl
Mgr. Adam, původním záměrem TJ Sokol Hnojice bylo, aby si o dotaci od obce zažádal Spolek Základna Hnoyland a tímto
přispěla na zvýšené energie TJ, jelikož děti z oddílu stolního tenisu trénují pod hlavičkou tohoto spolku, ale dle názoru pana
Mgr. Adama nemůže žádat na energie někdo, kdo k objektu nemá žádný právní ani majetkový podíl, tudíž souhlasí s tím, aby se
dotace na energie navýšila TJ Sokol Hnojice. Současně poděkoval za to, že děti z oddílu stolního tenisu mohou trénovat
v místní sokolovně a na druhou stranu požádal, aby se respektovali lidé, kteří chtějí pro TJ Sokol něco udělat, ať už
v záležitostech, týkajících se financí nebo v záležitostech administrativních. Uvedl, že takových lidí je třeba si považovat.
Starosta obce k tomuto uvedl, že je moc rád, že místní organizace a spolky v naší obci takto fungují a současně si i pomáhají.
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 po projednání schvaluje dotaci pro TJ Sokol ve výši 50.000,- na zvýšené náklady na
provoz sokolovny – 8 hlasů pro.
S.J. – vznesla dotaz ve věci přesazení ořechu u potoka ve směru na bytovky. Starosta obce uvedl, že na to myslí a tento ořech
bude v nejbližší době přesazen.
Kolář Antonín – dotázal se, zda již bylo nějakým způsobem řešeno kouření na autobusové zastávce. Starosta obce k tomuto
uvedl, že zatím se žádná opatření neuskutečnila.
Jurásek Zdeněk – uvedl, zda již nezvážit umístění kamer do prostoru dětského hřiště v MŠ Hnojice. V posledních dnech tu bylo
zaznamenáno několik škod, a to ztráta sítě na pískoviště, zlomení schůdků na skluzavce apod. Starosta uvedl, že je pro umístění
kamer, ale bojí se, že to nepřinese výsledek, protože se ví, které děti tam výtržnosti dělají, ale nelze se domluvit s jejich rodiči.
Kolář Antonín – vznesl dotaz, jak bude do budoucna naloženo s požární nádrží ve mlýně, tzv. nádržky. Starosta obce uvedl, že
je již připraven projekt na revitalizaci nádrže a v současné době se vyčkává na vypsání dotací.
Kolář Antonín – dotázal se, zda jsou již známy konkrétní termíny, týkající se plánované opravy komunikace přes naši obec, tj.
Strukov – Šternberk. Starosta obce uvedl, že pokud je mu známo, zatím není vysoutěžen dodavatel této stavby.
Kolář Antonín – uvedl, že není spokojen s opravenou zídkou kolem OÚ, dle jeho názoru se nehodí do staré zástavby obce, tedy
obecního úřadu a budovy místní pošty. Do budoucna navrhuje předkládat ZO k nahlédnutí podobné opravy obecního majetku.
8)
Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 18.53 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.

