29. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 29. 1.2018 - 18:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Adam Václav, Ing. Miloš Fišer / připojil se k zasedání v 18.14 hod. /, Bc. Jašíček
Luděk, Kolář Antonín, Kořenek Miroslav, Vyhnánek Zdeněk

Omluveni:

Mgr. Adam Tomáš

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 27. a 28. zasedání ZO
Kontrola usnesení z 27. a 28. zasedání ZO
Schválení dodatku ke smlouvě o dílo se společností Marius Pedersen, a.s.
Schválení podání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 29. 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 7 členů zastupitelstva obce, omluven je pan Mgr. Tomáš Adam a Ing. Miloš Fišer se k zasedání
připojí později. Poté prohlásil dnešní 29. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Antonína Koláře a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Zdeňka Vyhnánka – 7 hlasů
pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 29. 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 29. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 29.1.2018 –
7 hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 27. zasedání ZO dne 18.12.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
a to panem Václavem Adamem 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 27. zasedání ZO, konaného dne 18.12.2017 bez připomínek –
7 hlasů pro.
Kontrola zápisu z 28. zasedání ZO dne 28.12.2017 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
a to panem Mgr. Tomášem Adamem a panem Bc. Luďkem Jašíčkem. 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 28. zasedání ZO, konaného dne 28.12.2017 bez připomínek –
7 hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO dne 18.12.2017:
ZO na svém 27. zasedání uložilo v bodě 3.1. starostovi obce a kontrolnímu výboru opatření k nápravě chyb a nedostatků. Starosta
i kontrolní výbor budou dohlížet na to, aby byly uzavřené smlouvy nad 500.000,- Kč bez DPH včas zveřejňovány na profilu
zadavatele. Žádné jiné úkoly nebyly ze strany ZO uloženy.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 27. zasedání ZO, konaného dne 18.12.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.
Kontrola usnesení z 28. zasedání dne 28.12.2017:
ZO na svém 28. zasedání neuložilo žádnému svému orgánu žádné úkoly.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 28. zasedání ZO, konaného dne 28.12.2017 bez
připomínek – 7 hlasů pro.

4) Schválení dodatku ke smlouvě o dílo se společností Marius Pedersen, a.s. – jak informoval starosta obce, po čtyřech letech
zaslala naší obci společnost Marius Pedersen, a.s. dodatek ke smlouvě o dílo, kde se navyšují ceny za svoz. Dříve se to řešilo
dodatky prakticky každý rok a jednalo se o korunové položky, tentokrát je to po čtyřech letech a společnost Mariur Pedersen, a.s.
vychází při navýšení z inflace a cena se zvyšuje v řádu desetikorun. Další věc, která je řešena v zaslaném dodatku ke smlouvě
o dílo je, že společnost Marius Pedersen, a.s. se do dodatku snaží zakomponovat i cenu za pronájem kontejnerů na tříděný odpad.
Tato záležitost již byla na dřívějším zasedání ZO řešena a zamítnuta. Vyšli jsme společnosti Marius Pedersen, a.s. vstříc, a to tím,
že jsme změnili systém našich nádob – zvonů, které byly vyměněny za současné nádoby na separovaný odpad na kolečkách, které
jsou pro společnost Marius Pedersen, a.s. výhodnější. V té době bylo naší obci přislíbeno, že v případě takovéto výměny budeme
mít tyto nádoby zdarma. Jak uvedl starosta obce, pokud bychom měli informaci, že v budoucnu bude pronájem těchto nádob

zpoplatněn, snažili bychom se sehnat dotaci, které se tehdy na odpady dávaly, a nebo bychom požádali společnost EKO-KOM
o umístění nádob. V současné době společnost Marius Pedersen, a.s. požaduje nájem ve výši 1.200,- Kč za jednu nádobu na
separovaný odpad. Těchto nádob máme v současné době 14 kusů, takže bychom měli platit 16.800,- Kč ročně. Starosta obce
navrhuje, abychom na nájem nádob na separovaný odpad nepřistupovali a byla schválena pouze ta část zaslaného dodatku ke
smlouvě o dílo, týkající se cen svozu odpadů. 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 dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo č. 28050018 za podmínky zrušení
bodu 1 – pronájem nádob – 7 hlasů pro. / k zasedání ZO se připojil pan Ing. Miloš Fišer, čas 18.14 hod. /

5) Schválení podání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – starosta obce informoval ZO, že Olomoucký kraj
v letošním roce opět udělal změnu ve vypisování dotací a i ve způsobu výpočtu jejich spoluúčasti. Změna ve vypisování dotací
spočívá v tom, že bylo vypsáno mnoho dotačních titulů na konkrétní věci, což se zdá být poměrně zajímavé, ale uvidíme, jak se
to projeví v reálu. Bohužel změnili i výpočet spoluúčasti pro žadatele. Pokud požádáme o nějakou částku a ta nám bude přiznána
a my vysoutěžíme nižší cenu, než jsme předpokládali dle rozpočtu, vracíme celý rozdíl Olomouckému kraji. Pro příklad –
požádáme-li v POV na opravu silnice, na kterou je rozpočet 1.000.000,-Kč, Olomoucký kraj nám dotaci přizná v maximální výši
50%, tedy 500.000,- Kč. A pokud vysoutěžíme dodavatele za 800.000,-Kč, tak budeme muset Olomouckému kraji vrátit
200.000,-Kč. Je to velmi nepříjemné, protože dělat výběr dodavatelů před podáním žádostí se nedá stihnout a tak nám hrozí
podobný problém. Jak dále uvedl starosta obce, i přesto by rád v letošním roce podal několik žádostí o dotace. Rád by požádal na
opravu místní komunikace od kapličky sv. Floriána k mostu u Proutníku (předpokládaný rozpočet cca 1.180.000,- Kč, možná
dotace 500.000,- Kč), na rekonstrukci chodníků – ulice Babická a okolo bytovek, případně od pošty ke Kamínce (pokud se podaří
zpracovat rozpočet a odhad ceny (max. dotace je 2.500.000,- Kč), na webkamery – dalo by se nové zařízení na obec a přidaly
2 webkamery, současné zařízení by se použilo na dětské hřiště v místní MŠ (cena max. 80.000,- Kč, možná dotace 40.000,- Kč),
dotace na hodové slavnosti (35.000,- Kč) a dotace na JSDH (35.000,-Kč). Starosta obce uvedl, že v rozpočtu obce je dostatek
prostředků na spolufinancování těchto akcí, i kdyby se povedlo získat všechny dotace, a to i s tím, že je počítáno se
spolufinancováním chodníků při opravě silnice Šternberk – Strukov, jak bylo před časem schváleno a i na spolufinancování
cyklostezky a případnou opravu nádržky. Pan Miroslav Kořenek uvedl, že dle jeho informací již v dnešní době není podmínkou
vybírat dodavatelskou firmu s nejnižší podanou nabídkou, ale i podle jiných kritérií, např. podle referencí firmy. K tomuto
starosta obce uvedl, že bude nutné v jednotlivých dotačních titulech především dodržet pravidla poskytovatele dotace. Žádné jiné
připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje podání žádosti o dotace na modernizaci kamerového dohlížecího systému
v centru obce Hnojice z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 z dotačního titulu Podpora prevence kriminality a také
schvaluje podání dalších žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje navržených starostou obce – 8 hlasů pro.

6) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
 Římskokatolická farnost Hnojice zaslala finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017.
 Spolek Hagnózek Hnojice zaslal finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017.
 TJ Sokol Hnojice zaslal 2x finanční vyúčtování dotací z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017.
 Spolek Základna „Hnoyland“ Hnojice zaslav vyúčtování dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2017.
 Emontas, s.r.o. zaslal ohlášení zahájení díla a vstupů na pozemky – připojení nového RD.
 VHS Čerlinka zaslala informaci o nájemném za provoz vodovodu a kanalizace za období 10 – 12/2017.
 KÚ OK zaslal informaci o výši příspěvku na výkon státní správy na rok 2018.
 Česká asociace odpadového hospodářství zaslala informace k riziku navýšení poplatků na skládkovné – bude projednáno na
dnešním zasedání v bodě různé.
 Spolek Hagnózek Hnojice zaslal žádost o dotaci z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018.
 Obecní policie Štěpánov předložila výkaz o činnosti za rok 2017 – starosta obce uvedl, že tento výkaz byl zaslán všem
členům ZO spolu s programem dnešního zasedání. Ing. Miloš Fišer k tomuto uvedl, že dle jeho názoru je tento výkaz
nekonkrétní, příliš obecný a do budoucna navrhuje požádat Obecní policii Štěpánov o sdělení konkrétních informací, týkající
se naší obce, a to především v kolika případech zasahovali u odchytu psů v naší obce, kolikrát byla v naší obci měřena
rychlost apod.

Různé:
 Česká asociace odpadového hospodářství zaslala informace k riziku navýšení poplatků na skládkovné. K tomuto starosta
obce podal členům ZO bližší informace, žádné dotazy ani připomínky nebyly k tomuto bodu vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají
dopad na náklady obce a jejích obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce zastává názor, že
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech
připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi. ČR by neměla
přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce podporuje snahu
Sdružení místních samospráv ČR v jeho snaze efektivně čelit podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku vysokého navýšení nákladů na odpadové hospodářství – 8 pro.
 Starosta obce informoval všechny přítomné členy ZO, že od měsíce května letošního roku vejde v planost Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení nám poměrně dlouho dělalo starosti, protože jsme za a) úplně přesně
nevěděli,
o co se jedná a za b) vzbuzovalo paniku velmi vysokými sankcemi za nedodržování, a to až ve výši 20.000.000,- Eur. Jednou
z povinností, které mimo jiné z tohoto nařízení subjektům plyne je zřídit funkci tzv. pověřence pro osobní údaje, což musí
být osoba s právním a IT vzděláním. Platit takového zaměstnance by pro malé obce nebylo reálné, ale pomoc nabízela

spousta různých firem za různé ceny, které se pohybovaly v rozmezí 15-40.000,- měsíčně a více. Proto jsme se obraceli
s žádostmi o pomoc na všechny strany – na Olomoucký kraj, na město Šternberk, na SMS ČR. Olomoucký kraj od
podobného projektu ustoupil pro jeho velkou náročnost finanční a hlavně organizační, město Šternberk to řeší přes
Mikroregion Šternbersko a SMS ČR spustilo na žádost svých členů vlastní projekt na pomoc obcím a jimi zřizovaným
školám jak s implementací, tak se službami zmocněnce. Cena služeb je pro členy 9.000,- Kč za implementaci a za pověřence
600,- Kč měsíčně (mikroregion nabízí svým členům implementaci za 5.000,-Kč a 2.000,-Kč měsíčně za pověřence). Starosta
obce tedy navrhl, abychom využili služeb SMS a objednali si tyto služby u společnosti SMS - služby s.r.o., jejímž jediným
společníkem je SMS ČR. Dotázal se, zda má k tomuto bodu někdo nějaké dotazy či připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy
po projednání podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje objednávku na implementační služby a poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů firmou SMS - služby s.r.o. – 8 pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.

7) Diskuse:
 Ing. Fišer Miloš – uvedl, že se zamýšlel nad tím, co se v tomto volebním období udělalo. Navrhuje ke stávajícímu Programu
obnovy obce vypracovat doplnění s informacemi, v jaké fázi jsou jednotlivé plánované akce tohoto programu a toto připravit
na příští zasedání ZO. Starosta obce navrhuje v této věci svolat pracovní poradu.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice pověřuje starostu obce zpracovat zprávu o plnění Programu obnovy
za poslední období – 8 pro.
 Ing. Fišer Miloš – informoval ZO, že na chodnících v místní části obce Rybník jsou prohlubně. Dle jeho názoru to jsou
překopy chodníků vlastníky jednotlivých nemovitostí, kteří se tímto způsobem napojovali na inženýrské sítě. Starosta obce
uvedl, že v jarním období tento úsek obce projde a překontroluje a následně vyzve vlastníky nemovitostí, u kterých bude
zjištěna závada, k uvedení chodníku do původního stavu.
 Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, v jaké fázi je v současné době požadovaná nástěnka pro Spolek Hagnózek, která bude
umístěna místo stávající, již nevyhovující nástěnky před místní prodejnou potravin. Starosta obce uvedl, že tato nástěnka je
již objednaná a termín doručení je max. do 14 dnů.
 Kořenek Miroslav – dotázal se, zda již bylo ze strany obce řešeno kouření na místní autobusové zastávce. Dle jeho názoru to
nefunguje tak, jak by mělo a i přes skutečnost, že zákaz kouření na autobusové zastávce ukládá zákon, znovu navrhuje
umístit do prostor autobusové zastávky výstražnou ceduli s nápisem „zákaz kouření“.
 Adam Václav – předložil ZO žádost Spolku Základna Hnoyland o dotaci z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018. Starosta obce
uvedl, že všechny tyto žádosti jsou každoročně schvalovány s rozpočtem na daný rok. Dále starosta obce uvedl, že rozpočet
obce na rok 2018 bude ZO předložen ke schválení v měsíci únoru, nejpozději v březnu. A pokud by některý ze žádajících
subjektů potřeboval dotaci dříve, bude jeho žádost schválena individuálně v rámci pravidel rozpočtového provizoria na rok
2018.
 Kolář Antonín – dotázal se, zda jsou již známé nějaké informace, případně termíny, týkající se plánované rekonstrukce
komunikace v obci, resp. etapy Šternberk – Strukov. Starosta obce uvedl, že tato rekonstrukce dle zatím dostupných
informací bude zahájena přibližně od polovina měsíce března letošního roku s ukončením koncem měsíce září letošního
roku. Pan Antonín Kolář požádal o projednání s dodavatelkou firmou této akce z historického hlediska o možnosti zachování
žulových obrub u chodníků v centru obce. Starosta obce vzal jeho připomínku v potaz, uvedl však, že nové chodníky kolem
komunikace musí splňovat požadované normy a bezpečnost občanů. Pan Kolář uvedl, že pokud nebude možné ponechat
stávající žulové obruby u chodníků, doporučuje alespoň, aby tyto obruby nebyly z obce odvezeny, ale aby byly uskladněny
na území obce. ZO tedy požaduje od starosty obce zjistit možnosti zachování žulových obrub.
 Kořenek Miroslav – vznesl požadavek o zakoupení dvou kusů věšáků v barvě světlého buku na kulturní sál OÚ a současně
navrhuje umístit ke vchodu do OÚ madlo pro starší občany.
 Kořenek Miroslav – požádal starostu obce o dodržování úředních hodin na OÚ. Uvedl, že byl osloven některými občany,
kteří si stěžovali na nedodržování úředních hodin starosty obce v úřední dny na OÚ. Starosta uvedl, že se vždy snaží všechny
záležitosti a jednání vyřizovat tak, aby vždy byl na obci v úředních hodinách, ale ne vždy je to možné, neboť se někdy
jednání či školení konají i v úředních hodinách.
8) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.10 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.

