31. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 26.3.2018 - 18:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Ing. Miloš Fišer, Bc. Jašíček Luděk, Kořenek Miroslav, Vyhnánek Zdeněk, Adam
Václav

Omluveni:

Mgr. Adam Tomáš, Kolář Antonín

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 30. zasedání ZO dne 26.2.2018
Kontrola usnesení z 30. zasedání ZO dne 26.2.2018
Schválení žádostí o dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018
Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2018
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 31. 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 z pracovních důvodů a pan Antonín
Kolář z důvodu zdravotních. Poté prohlásil dnešní 31. 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 31. 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 31. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 26.3.2018 – 7
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 30. zasedání ZO dne 26.2.2018 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to panem Ing. Milošem Fišerem 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 30. zasedání ZO, konaného dne 26.2.2018 bez připomínek – 7
hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 30. zasedání dne 26.2.2018:
ZO na svém 30. zasedání neuložilo úkoly žádnému svému orgánu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 30. zasedání ZO, konaného dne 26.2.2018 bez
připomínek – 7 hlasů pro.

4) Schválení žádostí o dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 – starosta obce navrhl jako každoročně před schválením
rozpočtu schválit dotace pro jednotlivé místní spolky a organizace.
TJ Sokol Hnojice podala žádost na letošní rok o 150.000,- Kč, z čehož bude použito 50.000,- Kč na plyn, 50.000,- Kč na
elektřinu a 50.000,-Kč na další drobné opravy místní Sokolovny. Jak podotknul starosta obce, jedná se o běžnou dotaci, která je
místnímu Sokolu schvalována každoročně. Mimořádná dotace na opravu Sokolovny byla schválena již v loňském roce na podzim
a její čerpání je vázáno na získání dotací na opravu Sokolovny a tato je také v navrženém rozpočtu, stejně jako dotace na dresy
cvičenců na všesokolský slet, které byly schváleny na minulém zasedání ZO. Starosta se dotázal, zda má někdo k tomuto bodu
nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 pro TJ Sokol Hnojice ve
výši 150.000,- Kč – 7 hlasů pro.
Spolek Základna Hnoyland Hnojice podal dvě žádosti o dotaci, a to o 40.000,- Kč na zbudování klubovny v budově staré
sokolovny, která je majetkem obce. Obec by tedy prostřednictvím dotace zaplatila materiál a členové Spolku by zajistili práci.
Druhá žádost o dotaci je na částku 60.000,- Kč. Tato částka je určena na podporu oddílů stolního tenisu dětí, mládeže, na
cestovné a startovné v soutěžích, na vybavení lékárničky, na opravu pártystanu a doplnění materiálu na pořádání kulturních
a sportovních akcí – pivních setů a termohrnců. Starosta se dotázal, zda má někdo k tomuto bodu nějaké připomínky. Nebylo
tomu tak, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 pro Spolek Základna
Hnoyland Hnojice ve výši 40.000,- Kč a 60.000,- Kč – 7 hlasů pro.
Spolek Hagnózek Hnojice podal žádost o dotaci ve výši 28.760,- Kč, která byla schválena na minulém zasedání ZO. Poté však
zjistili, že byli vybráni k účasti na akci FOLKMÁJ ve městě Javorníku, tudíž podali žádost ještě o dotaci na dopravu na tuto akci
ve výši 8.650,- Kč. K tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy po projednání podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 pro Spolek Hagnózek
Hnojice ve výši 8.650,- Kč – 7 hlasů pro.
SDH Hnojice podalo loni žádost o dotaci ve výši 170.500,- Kč, která jim byla schválena na dva roky. Loni z této částky
vyčerpali 27.850,- Kč a zbytek v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace vrátili na účet poskytovatele, tedy obce Hnojice
a v letošním roce žádají o poskytnutí nevyčerpané dotace, tedy o částku vrácenou koncem roku ve výši 142.650,- Kč, aby mohli
dokončit to, co loni začali tak, jak bylo v loňském roce při schvalování dotací dohodnuto. Starosta obce se dotázal, zda má někdo
k tomuto bodu nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice pro SDH Hnojice ve výši 142.650,- Kč –
7 hlasů pro.
Charita Šternberk podala jako každoročně žádost o dotaci na svou činnost. Počet občanů naší obce, využívajících služby
Charity – Sociální rehabilitace Rozkvět – pro osoby s mentálním postižením se zvýšil na dva, u Domácí zdravotní péče – Domácí
hospicové péče – středisko Šternberk naopak poklesl, nicméně jak uvedl starosta obce, je pravděpodobnost, že v letošním roce
opět vzroste. Proto starosta obce navrhuje zachovat výši dotace, jako to bylo v minulých letech, tedy 6.000,- Kč na Sociální
rehabilitaci Rozkvět – pro osoby s mentálním postižením a 60.000,-Kč na Domácí zdravotní péči – Domácí hospicovou péči.
K tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 Charitě Šternberk ve
výši 6.000,- Kč na Sociální rehabilitace Rozkvět – pro osoby s mentálním postižením a 60.000,-Kč na Domácí zdravotní
péči – Domácí hospicovou péči – středisko Šternberk – 7 hlasů pro.
Římskokatolická farnost Hnojice v loňském roce získala dotaci 60.000,-Kč na opravu varhan. K opravě nakonec nedošlo a
částka nebyla vyčerpána, byla tedy v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace vrácena zpět na účet poskytovatele, tedy obce
Hnojice. V letošním roce zatím Římskokatolická farnost žádost o dotaci na rok 2018 nepodala, ale jak uvedl starosta obce,
ponechal v rozpočtu pro Římskokatolickou farnost opět 60.000,- Kč jako v minulém roce, jelikož je předpoklad, že v roce
letošním se uskuteční nějaké opravy místního kostela a farnost o dotaci požádá později. S tímto ZO souhlasí, k tomuto bodu
nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Případná žádost Římskokatolické farnosti Hnojice o poskytnutí dotace na rok
2018 bude zvlášť projednána až po jejím podání.
5) Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 – starosta obce podal ZO informaci, že návrh rozpočtu obce Hnojice na rok 2018
je dle zákona vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce 15 dnů. Jak dále uvedl starosta obce, návrh rozpočtu je opět navržen
velmi úsporně a se zřetelem k hlavní prioritě obce, jíž jsou nyní po dokončení kanalizace dle získání dotací opravy místních
komunikací a chodníků, vybudování cyklostezky a dalších plánovaných akcí. Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno ze
skutečností loňského roku se zapracováním plánovaných akcí pro rok letošní. K předloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2018
vznesl dotaz pan Kořenek, jaká výše finančních prostředků v sestaveném rozpočtu činí rezerva. Účetní obce uvedla, že rezerva
činí přesně 1.949.116,- Kč. Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2018 v projednané
podobě bez připomínek – 7 hlasů pro.
6) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
 ÚP ČR schválil smlouvu na VPP v požadovaném počtu 5 pracovníků, neschválil nám ale prvního požadovaného pracovníka.
Následně nám schválil 2 pracovníky, kteří nastoupí od 1.4.2018. Starosta obce požádal všechny přítomné, pokud by věděli
o někom, kdo je na ÚP evidovaný a chtěl by přes léto pracovat, ať v této věci osloví starostu obce.
 1. Náměstek hejtmana OK Mgr. Zemánek zaslal informaci a omluvu za odložení realizace akce II/447 s tím, že akce se určitě
uskuteční, ale v pozdějším termínu. Jak uvedl starosta obce, zatím se to jeví, že tato akce bude rozdělena na 3 etapy tak, jak
starosta s Ing. Fišerem žádali při jednáních. Více k plánované rekonstrukci komunikace bude uvedeno v bodě Různé
dnešního zasedání.
 Spolek Hagnózek Hnojice podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 – bylo projednáno v bodě 4
dnešního zasedání
 Charita Šternberk zaslala dvě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018, a to pro Sociální rehabilitaci
Rozkvět a na Domácí zdravotní péči - všechny podané žádosti byly projednány a schváleny v bodě 4 dnešního zasedání
Různé:
 Informace o průběhu stavby „II/447 Strukov – Šternberk“ - jak již informoval starosta obce v Došlá pošta a různé, byla naše
obec oficiálně informována o odložení realizace této akce. Jak všichni ví, tato akce měla být zahájena již loni v červenci
a později byl začátek realizace odložen na letošní duben. Jak uvedl starosta obce, bohužel doposud nebylo na tuto akci
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a z toho důvodu pozbyla platnosti i Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Proto
musí být vypsána nová soutěž na zhotovitele a dochází k odložení celé realizace stavby.
 Jak již starosta obce informoval všechny přítomné na minulém zasedání ZO, koncem měsíce 03/2018 by měl opět vyjít
Hnojický Expres. Uzávěrka byla stanovena na termín 11.3.2018. Ač už je po tomto termínu, starosta obce vyzval přítomné,
že pokud by někdo chtěl dát do Expresu nějaké krátké info, má možnost ještě dnes nebo nejpozději zítra zaslat. Články
podané po tomto termínu už budou zařazeny do dalšího čísla Hnojického Expresu, které by mělo vyjít kolem začátku letních
prázdnin. Pan Ing. Fišer připomenul, aby v tomto připravovaném vydání Expresu byly uvedeny informace pro občany,
týkající se rekonstrukce komunikace v obci.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.

7) Diskuse:
 SJ – dotázala se, kdy proběhne oprava světel v obci. V důsledku silného větru se spojí dráty a dojde v části obce k výpadku
elektrického proudu. Starosta obce uvedl, že jak se bude v obci provádět oprava VO, tak se opraví i tyto dráty, které se
dotýkají.
 SJ – připomenula chybějící dopravní značení v křižovatce u pošty.
 Bc. Jašíček Luděk – uvedl, že by bylo vhodné umístit k jednotlivým stanovištím Fitstezsky v Hájku odpadkové koše.
 SJ – dotázala se, zda je již nějakým způsobem řešen již diskutovaný zákaz podomního prodeje v obci. Starosta obce uvedl, že
tento zákaz je nutné řešit OZV.
8)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 18.33 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.

