27. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 18.12.2017 - 18:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Mgr. Adam Tomáš, Kořenek Miroslav, Bc. Jašíček Luděk, Kolář Antonín, Adam Václav,
Vyhnánek Zdeněk / dostavil se v 18.25 hod. /

Omluveni: Ing. Fišer Miloš
PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu ze 26. zasedání ZO ze dne 6.11.2017
3. Kontrola usnesení ze 26. zasedání ZO ze dne 6.11.2017
4. Informace o rozpočtových změnách č. 7, 8-2017
5. Schválení pravidel rozpočtového provizoria 2018
6. Schválení změn v souvislosti se změnami zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích
7. Došlá pošta a různé
8. Diskuse
9. Závěr

1) Starosta obce zahájil 27. 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 Ing. Miloš Fišer, pan Zdeněk Vyhnánek přijde později. Poté
prohlásil dnešní 27. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a pana Miroslava Kořenka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Miroslava Kořenka – 7 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 27. 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 27. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 18.12.2017 – 7
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 26. zasedání ZO dne 25.9.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a to
panem ing. Milošem Fišerem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. 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 26. zasedání ZO, konaného dne 6.11.2017 bez připomínek – 7 hlasů
pro.

3) Kontrola usnesení z 26. zasedání dne 6.11.2017:
ZO na svém 26. zasedání neuložilo žádnému svému orgánu žádné úkoly. Schválené smlouvy na tomto zasedání byly podepsány a
pošta v naší obci již od 1.12.2017 funguje v režimu Pošta partner.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 26. zasedání ZO, konaného dne 6.11.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.

4) Informace o rozpočtových změnách č. 7, 8–2017 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a
výdajů. S rozpočtovými změnami č. 7-2017 a č. 8-2017 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 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 rozpočtových změnách č. 7–2017 a č. 8-2017
v rozpočtu obce Hnojice na rok 2017 – 7 hlasů pro.

5) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017 – jak uvedl starosta obce, stejně jako v předchozích letech navrhuje do
doby, než bude schválen rozpočet na rok 2017, tato pravidla rozpočtového provizoria: „Do schválení rozpočtu obce Hnojice na rok
2018 se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria
financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.“ Dále uvedl, že rozpočet na rok 2018 bude
předložen ke schválení ZO co nejdříve na začátku příštího roku. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy nebo
připomínky. Pan Mgr. Adam uvedl, že mu není jasné, z jakého důvodu se neschvaluje již na konci roku přímo rozpočet na další rok
a proč se vždy na začátku roku řídíme pravidly rozpočtového provizoria. Starosta obce odpověděl, že při sestavování rozpočtu na
daný rok je vždy vycházeno z údajů upraveného rozpočtu za rok předchozí a tyto údaje jsou známy nejdříve koncem měsíce ledna
daného roku, tedy při uzavření účetního období za předchozí rok. Jiné dotazy nebyly vzneseny, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria: „Do schválení rozpočtu obce Hnojice na
rok 2018 se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového
provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.“ – 7 hlasů pro.

6) Schválení změn v souvislosti se změnami zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO
na minulém zasedání ZO, dochází od 1.1.2018 k mnoha změnám v zákoně o obcích. Bohužel k platnosti některých změn dochází
uprostřed volebního období, proto MV nabádá ve svém metodickém doporučení obce, aby uvedli své předpisy do souladu s novým
zněním zákona. Starosta informoval, že někteří členové zastupitelstva uvedli, že nemají j jednání o těchto změnách dostatek

informací a navrhují k tomuto bodu udělat poradu zastupitelstva a rozhodnout o něm na příštím zasedání ZO. Starosta uvedl, že se
takovému postupu nebrání, ale že by bylo vhodné, aby se tedy zasedání konalo ještě před koncem roku, klidně s tímto jedním bodem
programu. Poté bylo ze strany ZO dohodnuto, že se uskuteční pracovní porada a tento bod bude projednán a bude o něm rozhodnuto
na příštím a posledním zasedání ZO v tomto roce, které se bude konat po vzájemné dohodě dne 28.12.2017 v 18.00 hodin. S tímto
všichni přítomní souhlasili / v 18.25 hodin se k zasedání ZO připojil pan Zdeněk Vyhnánek /.
7) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta
 Odbor kontroly OK zaslal oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 SDH Hnojice předložilo finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017
 Charita Šternberk zaslala finanční vyúčtování dotací z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017
 Atlas consulting zaslal dodatek č. 3 k servisní smlouvě č.490111064 programového vybavení CODEXIS®ONLINE
Různé:
 Atlas consulting zaslal dodatek č. 3 k servisní smlouvě č.490111064 programového vybavení CODEXIS®ONLINE. Jak uvedl
starosta obce, jedná se o program nahrazující papírovou sbírku zákonů, který už přibližně 10 let používáme a tento dodatek se
týká prodloužení smlouvy na dalších 5 let. K tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje Dodatek č. 3 k servisní smlouvě č. 490111064 programového
vybavení CODEXIS®ONLINE – 8 pro.
 Starosta obce podal ZO informaci, že v pátek 15.12.2017 proběhlo v naší obci dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017,
který prováděli pracovníci KÚ OK. Při tomto dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné nedostatky, pouze
jedno porušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se o opožděné zveřejnění SOD na akci „Oprava
chodníků v centru obce a přilehlé zídky u obecního úřadu“. Jak starosta obce uvedl, došlo k tomu tak, že v době, kdy byla
smlouva podepsána a měla se zveřejnit na profilu zadavatele, nefungoval náš profil zadavatele z důvodu, že jej firma, která jej
provozuje, kvůli změně právních předpisů předělávala. S firmou starosta obce komunikoval a slibovala nápravu, ale poté na to
starosta obce postupně zapomněl a smlouvu nezveřejnil. Teprve po upozornění účetní obce, že smlouva stále není zveřejněná,
starosta obce starý profil zadavatele nechal zrušit a založit nový profil zadavatele u jiného provozovatele této služby, a smlouvu
zveřejnil. Tímto pozdním zveřejněním však došlo k porušení ustanovení zákona a pracovnice kontroly uložily naší obci
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků, které starosta obce navrhl v tomto znění:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice ukládá opatření k nápravě chyb a nedostatků k zápisu dle § 13 odst.1
písm. a) zákona č 420/2004: Starosta obce bude důsledněji dodržovat uveřejňování uzavřených smluv na veřejnou
zakázku včetně jejich změn a dodatků na profilu zadavatele, a to především u smluv, jejichž cena přesáhne 500.000,-Kč
bez DPH. Dále bude kontrolní výbor obce dohlížet a kontrolovat dodržování ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ve smyslu zveřejňování uzavřených smluv do 15-ti dnů od
uzavření na profilu zadavatele. Odpovídá: starosta obce, kontrolní výbor – 8 pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
8) Diskuse:
 Kořenek Miroslav – uvedl, že Římskokatolické farnosti se v letošním roce nepodařilo uskutečnit plánovanou opravu varhan
v místním kostele, jelikož po zjišťování možností opravy jim bylo sděleno, že oprava by dosáhla částky 2.800.000,- Kč, což je
pro farnost nereálné a příliš drahé. Jednou z variant tedy je, že se zakoupí nové digitální varhany. V souvislosti s tímto tedy
uvádí, že Římskokatolická farnost v letošním roce nevyčerpala poskytnutou dotaci z rozpočtu obce na rok 2017 ve schválené
výši, vrátí ji tedy dle smlouvy o poskytnutí dotace na účet obce a v příštím roce případně požádá o navýšení dotace o letošní
vrácenou částku na zakoupení nových digitálních varhan.
 Adam Tomáš – požádal o úpravu nastavení veřejného osvětlení v části obce kolem náměstí. Byl osloven spoluobčany, že je
v obci v době, kdy chodí ráno na autobus tma. Starosta obce uvedl, že již byla sjednána náprava a časovač veřejného osvětlení
byl přenastaven, tudíž je to již v pořádku.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 18.50 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.

