32. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 21. 5.2018 - 18:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:
Omluveni:

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

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z 31. zasedání ZO dne 26.3.2018
Kontrola usnesení z 31. zasedání ZO dne 26.3.2018
Schválení závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2017
Schválení účetní závěrky obce Hnojice za rok 2017
Schválení účetní závěrky MŠ Hnojice za rok 2017
Projednání rozpočtové změny 1, 2-2018
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 32. 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 a omluven je pan Václav Adam. Poté prohlásil dnešní 32. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Antonína Koláře.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Antonína Koláře – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 32. 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 32. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 21.5.2018 – 8
hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 31. zasedání ZO dne 26.3.2018 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
panem Václavem Adamem a panem Miroslavem Kořenkem. Poté byl zápis v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích, uložen
na obecním úřadu k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud proti němu nebyly 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 31. zasedání ZO, konaného dne 26.3.2018 bez připomínek – 8
hlasů pro.
3) Kontrola usnesení z 31. zasedání dne 26.3.2018:
ZO na svém 31. zasedání neuložilo úkoly žádnému svému orgánu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 31. zasedání ZO, konaného dne 26.3.2018 bez
připomínek – 8 hlasů pro.
4) Schválení Závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2017 – jak uvedl starosta obce, Závěrečný účet obce Hnojice za rok 2017 byl
vypracován účetní obce paní Blankou Adamovou dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
poté byl řádně zveřejněn na fyzické úřední desce obce a současně i internetové úřední desce obce dne 4.5.2018 a sejmut bude dne
22.5.2018. Součástí Závěrečném účtu obce Hnojice za rok 2017 je mimo jiné i výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok
2017. Starosta informoval ZO, že dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být
Závěrečný účet obce zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení až do doby schválení nového závěrečného účtu na internetových
stránkách obce. Zveřejněn bude v sekci „Hospodaření obce - Informace pro občany“. Při projednání nikdo z přítomných členů
nevznesl žádné připomínky ani výhrady, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Hnojice za rok 2017, obsahující údaje o
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o
zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich
majetkem. Součástí Závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou
součástí Závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2017 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se
závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2017 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice za rok 2017, a to bez
výhrad – 8 hlasů pro.
5) Schválení účetní závěrky obce Hnojice za rok 2017 – starosta obce předložil ZO k projednání účetní závěrku obce Hnojice za
rok 2017 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017, sestavenou ke dni 31.12.2017 v souladu s vyhláškou
č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato účetní závěrka byla zpracována účetní obce paní Blankou Adamovou dle
platné metodiky a je doplněna veškerými účetními výkazy ke dni 31.12.2017 včetně inventarizační zprávy k datu 31.12.2017. V
rámci projednání nebyla vznesena ze strany ZO žádná připomínka ani výhrada k předložené účetní závěrce obce Hnojice za rok
2017, byl tedy podán:

Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Hnojice
za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017 bez výhrad – 8 hlasů pro.
6) Schválení účetní závěrky MŠ Hnojice – příspěvkové organizace za rok 2017 – starosta obce předložil ZO k projednání
sestavy účetní závěrky MŠ Hnojice - příspěvkové organizace za rok 2017. Uvedl, že tuto účetní závěrku sestavila účetní obce
paní Blanka Adamová dle platné metodiky a je doplněna veškerými účetními výkazy MŠ Hnojice – příspěvkové organizace ke
dni 31.12.2017 včetně inventarizační zprávy k datu 31.12.2017. V rámci projednání nebyla vznesena ze strany ZO žádná
připomínka ani výhrada k předložené účetní závěrce MŠ Hnojice – příspěvkové organizace za rok 2017, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání schvaluje účetní závěrku MŠ Hnojice - příspěvkové organizace za rok 2017
sestavenou k 31.12.2017 bez výhrad – 8 hlasů pro.
7) Projednání rozpočtových změn č. 1-2018 a 2-2018 v rozpočtu obce na rok 2018 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná
o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovými změnami č. 1-2018 a č. 2-2018 v rozpočtu obce Hnojice na rok
2018 seznámila ZO účetní obce paní Blanka Adamová, která uvedla, že těmito rozpočtovými změnami byly v rozpočtu obce na
rok 2018 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 rozpočtové změny č. 1-2018 a 2-2018 v rozpočtu obce
Hnojice na rok 2018 – 8 hlasů pro.
8) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
 VHS Čerlinka Litovel zaslala zveřejnění výpočtu ceny vody za rok 2017 – bylo zveřejněno na ÚD obce.
 ÚZSVVM zaslal sdělení k parcele č. 255, k.ú. Hnojice – autobusová zastávka. Starosta obce podal ZO informaci, že
ÚZSVVM se na základě digitalizace stal majitelem autobusové zastávky v naší obce včetně pozemku pod ní a chce ji naší
obci pronajmout či prodat. Uvedl, že v současné chvíli zatím neví, jak dál postupovat, ale přislíbil, že požádá o radu SMS.
Poté bude ZO informovat o zjištěných možnostech.
 Krajský úřad Olomouckého kraje zaslal sdělení k podaným žádostem o dotace – nebylo vyhověno žádosti o poskytnutí
dotace na akci: „Stavební opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu chodců v souběhu komunikace III/4474 v Hnojicích“,
která měla být určena na chodníky v ulici Babická, na druhou stranu bylo vyhověno k žádosti o poskytnutí dotace na akci:
„Oprava místní komunikace v obci Hnojice“, která je určena na opravu místní komunikace od kapličky v Kukově po most ve
směru na Moravskou Huzovou a dále bylo vyhověno žádosti na akci: „Modernizace kamerového dohlížecího systému
v centru obce Hnojice“ a na akci: „Vybavení jednotky JSDH Hnojice“ – podrobněji bude projednáno v bodě Různé na
dnešním zasedání.
 Římskokatolická farnost Hnojice zaslala žádost o dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 – bude rovněž projednáno
v bodě Různé na dnešním zasedání.
 Občané obce Hnojice zaslali žádost o přeložení elektrického vedení do země – k tomuto bodu starosta obce uvedl, že ČEZ
oslovil a ze strany ČEZu byl zaslán kontakt na regionálního reprezentanta, s nímž se tyto věci mají nově řešit.
Různé:
 čištění kanalizace – jak uvedl starosta obce, před časem již bylo uvažováno, že by bylo zapotřebí provést monitoring a
čištění dešťové kanalizace v ulici Olomoucká a v Kukově. Kontaktoval tedy firmu SEZAKO s.r.o. Prostějov, která byla
doporučena panem Ing. Fišerem. Po dohodě byla ze strany firmy SEZAKO s.r.o. zpracována nabídka na toto čištění a
monitoring dešťové kanalizace, která byla, jak uvedl starosta obce, všem členům ZO zaslána do e-mailu. Dle předložené
nabídky by čištění kanalizace vyšlo na 112.310,- Kč bez DPH a monitoring kanalizace na 28.945,- Kč bez DPH, celkově
141.255,-Kč bez DPH. K tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a po projednání byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje vyčištění a provedení monitoringu dešťové kanalizace na ulici Olomoucká a
v Kukově firmou SEZAKO s.r.o. Prostějov za cenu 141.255,-Kč bez DPH – 8 hlasů pro.
 zapojení do projektu "Podpora zaměstnanosti na Šternbersku" – starosta obce podal informaci, že v tuto chvíli se jedná
o zapojení se do projektu, z čehož pro obec neplynou žádné závazky. Kdyby se to ale podařilo a projekt by vyšel, pak by nám
z tohoto projektu uhradili jednoho zaměstnance na dobu 2 let. Žádné dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly vzneseny,
byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zájem obce o partnerství v připravovaném projektu „Podpora
zaměstnanosti na Šternbersku“, jehož žadatelem bude vzdělávací a poradenská agentura Edukol – 8 hlasů pro.
 Informační tabule – starosta obce uvedl, že před dnešním zasedáním zaslal všem členům ZO návrhy připravovaných
informačních tabulí, které budou umístěny v naší obci se žádostí, ať se k těmto tabulím členové ZO vyjádří. Pan Kořenek
zaslal dvě připomínky, a to: 1. Fotka s názvem Hnojický kroj je špatně - měla by mít název Hanácký kroj, jelikož kroj není
z Hnojic. 2. Fotku fary tam není vhodné dávat, jelikož se jedná o soukromý majetek a navrhuje tam raději umístit fotku
obecního úřadu, která mu tam chybí. A pokud by tam přeci jenom měla být fotka fary, tak potom tedy navrhuje umístit tam
i fotku vinárny u Floriánka. K tomu starosta uvedl, že dojde k opravě u kroje, ale fara zde není prezentována jako soukromý
majetek, ale největší státní památka na území obce. Pan Kolář vznesl připomínku, že není vhodné hodové slavnosti spojovat
s hody ve Štěpánově, tedy uvádět termín hodů týden po Sv. Vavřinci, ale dát naše hody do souvislosti s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie, tedy k datu 15. srpna. Dále pan Kolář připomínkoval text, ve kterém stojí, že fara vyhořela.
Uvedl, že vyhořel kostel, ale ne včetně fary. Tuto větu pan Kolář navrhuje opravit a dále navrhuje, aby byl celý text
z informační tabule konzultován s panem Oldřichem Polem – kronikářem obce, který o historii obce ví nejvíce. ZO souhlasí,
jiné připomínky nebyly vzneseny, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje navrhovaný vzhled informačních tabulí se zapracováním připomínek
zastupitelů – 8 hlasů pro.
 pozemek výměna – starosta obce předložil ZO žádost majitelky parcely č. st. 57, k.ú. Hnojice, která po jednání souhlasila
s tím, že by naší obci vyměnila část své parcely za parcelu obce č. st. 58, k.ú. Hnojice (30 m2). Jak k tomuto uvedl starosta

obce, výměna pozemků by byla příliš složitá, proto navrhuje technicky prodat parcelu č. st. 58, k.ú. Hnojice a naopak koupit
od ní nově oddělenou parcelu z parc. č. st. 57, k. ú. Hnojice. Starosta obce vyzval přítomné členy ZO, aby se k tomuto
vyjádřili a pokud s tímto budou souhlasit, bude vyvěšen záměr na prodej pozemku a na příštím zasedání ZO by byl prodej
schválen. Mezitím bude ze strany starosty obce objednán geodet k oddělení části parc. č. st. 57, k. ú. Hnojice. K tomuto
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje záměr odprodat část parc. č. st. 58 majitelům parc. č. st. 57, vše
k.ú.Hnojice, a odkup parcely vzniklé oddělením od parc. č. st. 57, k.ú. Hnojice za cenu 50,-Kč/m2 – 8 hlasů pro.
 pozemek prodej – starosta obce přednesl ZO požadavek pana DŠ, který požádal o odprodej parc. č. 551/1
o výměře 536 m2, za účelem výstavby RD. Jak uvedl starosta obce, ani netušil, že tento pozemek patří obci. Do digitalizace
byl ukryt v lánu a až teď se ukázal jako majetek obce. ZO po projednání navrhuje zjistit ceny, za které se prodávají pozemky
v okolních obcích, zjistit, zda žadatel má opravdu zájem o koupi a vrátit se k tomuto bodu na dalším zasedání ZO.
 dotace Římskokatolická farnost Hnojice na rok 2018 – starosta obce předložil ZO k projednání žádost Římskokatolické
farnosti Hnojice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018. Dle předložené žádosti plánuje letos farnost
opravit a staticky zajistit krov kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích (80.000,- Kč) a opravit fasádu věže kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích (111.597,- Kč). Plánované náklady na tyto opravy činí celkem 191.597,- Kč vč. DPH.
V loňském roce jim byla schválena dotace z rozpočtu obce Hnojice ve výši 60.000,-Kč, kterou však nečerpali a dle smlouvy
byla tato poskytnutá dotace vrácena zpět na účet obce. Starosta obce navrhuje, aby jim byla tato částka v letošním roce opět
přiznána a navýšit ji o stejnou částku, jako v roce loňském a poskytnout tak Římskokatolické farnosti Hnojice dotaci
z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 celkem ve výši 120.000,- Kč a zbytek nákladů dle předložené žádosti si farnost uhradí
ze svých prostředků. ZO souhlasí, žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 Římskokatolické
farnosti Hnojice ve výši 120.000,- Kč – 8 hlasů pro.
 schválení dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2018 – jak již informoval starosta obce všechny přítomné
v bodě Došlá pošta na dnešním zasedání, bylo naší obci vyhověno k několika podaným žádostem o dotaci z rozpočtu
Olomouckého kraje. V souladu se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád je nyní zapotřebí schválit přijetí návrhů na uzavření
jednotlivých smluv a samotné přijetí těchto dotací, a to dle jednotlivých akcí:
• Přijetí dotace z dotačního titulu Olomouckého kraje Podpora prevence kriminality – dotační program Olomouckého kraje
„Dotační program pro sociální oblast 2018“ – dotační titul „Podpora prevence kriminality“ na akci: „Modernizace
kamerového dohlížecího systému v centru obce Hnojice“ ve výši 35.000,- Kč
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Dotační program
pro sociální oblast 2018“ – dotační titul „Podpora prevence kriminality“ ve výši 35.000,-Kč a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2018/02303/OSV/DSM v Dotačním programu pro sociální oblast 2018 na dotační titul
„Podpora prevence kriminality“ na projekt „Modernizace kamerového dohlížecího systému v centru obce Hnojice“ –
8 hlasů pro.
• Přijetí dotace z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“ – dotační titul „Podpora budování
a obnovy infrastruktury obce“ na akci: „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“ ve výši 500.000,- Kč na opravu místní
komunikace v Kukově ve směru na Huzovou
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2018“ na dotační titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ ve výši 500.000,-Kč
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2018/02166/OSR/DSM v dotačním programu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2018“ na dotační titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci: „Oprava
místní komunikace v obci Hnojice“ – 8 hlasů pro.
• Přijetí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje – Dotační program na podporu JSDH 2018 – dotační titul Dotace na
pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obci Olomouckého kraje 2018 ve výši
35.000,- Kč na pořízení vybavení pro JSDH Hnojice
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Dotační program
na podporu JSDH 2018“ – dotační titul č. 1 „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obci Olomouckého kraje 2018“ ve výši 35.000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2018/02387/OKH/DSM v Dotačním programu na podporu JSDH 2018“ – dotační titul č. 1 „Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obci Olomouckého kraje 2018“ na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Hnojice – 8 hlasů pro.
 Informace o vodě – starosta obce podal ZO informaci z jednání ve společnosti Moravská vodárenská a.s., kterého se účastnil
dnes. Uvedl, že skončila platnost povolení na čerpání podzemních vod, nicméně Moravská vodárenská podala včas žádost o
prodloužení povolení. Vystavení tohoto povolení však blokuje správa CHKO Litovelské pomoraví, která v současné chvíli
požaduje velmi výrazné snížení povoleného množství pod současně povolené. Tím by nebyly sníženy dodávky vody pro
stávající odběratele, avšak noví zájemci o připojení na vodovod by již mohli být ohroženi a jejich žádosti by nemuselo být
vyhověno. Dle informací starosty obce se v tomto týdnu ve středu koná Valná hromada společnosti VHS Čerlinka s.r.o, kde
bude tato situace opět řešena a starosta obce přislíbil, že bude ZO o vývoji i nadále informovat.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 8 hlasů pro.
9) Diskuse:
 Kořenek Miroslav – dotázal se, zda by nebylo vhodné opět přikůlovávat šeříky kolem chodníků na náměstí, jelikož jsou
vyvrácené. Starosta obce uvedl, že tyto šeříky se pomocí kůlů vyrovnávaly již několikrát, naposledy přibližně před rokem i
s novými kůly, ale stále se nedaří udržet šeříky vzpřímeně. Pan Kolář navrhuje zarazit silný kůl a řádně uvázat a vyrovnat.

 Kořenek Miroslav – vznesl dotaz, zda již bylo nějakým způsobem řešeno parkoviště před místní MŠ, především v souvislosti
s plánovanou rekonstrukcí komunikace. Starosta obce uvedl, že v dohledné době bude připravován projekt na komunikace na
náměstí, do kterého bude toto parkoviště zahrnuto.
 SJ – dotázala se, zda je v budoucnu počítáno i s opravou místních komunikací v obci, které jsou v majetku obce. Starosta
obce uvedl, že oprava místních komunikací se provádí průběžně a postupně, podle toho, jak se daří získávat dotace.
 TV – dotázal se, jakým způsobem jsou řešeny dotazy občanů. Dle jeho názoru se dotazy neřeší. Na zasedání ZO č. 13-2016
dne 4.4.2016 předal starostovi obce fotografie a do dnešního dne mu nebylo sděleno, jak bylo v dané věci postupováno. Na
neosazené dopravní značení v obci upozorňoval již několikrát a konkrétně dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ u místní
pošty není umístěna do dnešního dne. Požadoval rovněž zvážení umístění retardéru na nové komunikaci, ale rovněž to
zůstalo bez odpovědi. Dále pan TV upozornil, že do dnešního dne dle jeho názoru nejsou všichni občané napojeni na obecní
kanalizaci. Starosta obce uvedl, že tato situace, pokud to takto je, bude řešena přímo s jednotlivci prostřednictvím MěÚ ve
Šternberku – odboru ŽP.
 Kořenek Miroslav – dotázal se, zda již byl nějakým způsobem řešen zákaz podomního prodeje. K tomuto starosta obce
uvedl, že k tomuto zákazu bude vypracována po konzultaci s odborem kontroly MV Obecně závazná vyhláška, která bude
předložena ZO k projednání a následnému schválení.
10) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.15 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.

