33. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 25.6.2018 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:
Omluveni:

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

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze 32. zasedání ZO dne 21.5.2018
Kontrola usnesení ze 32. zasedání ZO dne 21.5.2018
Výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
Schválení opravy místního rozhlasu – výměny vadných vodičů
Projednání rozpočtové změny 3-2018
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 33. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 19.00 hodin. Přivítal členy
zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a omluven je pan Václav Adam z pracovních důvodů a pan Ing. Miloš
Fišer z důvodu dovolené. Poté prohlásil dnešní 33. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Miroslava Kořenka a pana Zdeňka Vyhnánka – 7
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 33. 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 33. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 25.6.2018 – 7
hlasů pro.

2) Kontrola zápisu z 32. zasedání ZO dne 21.5.2018 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
panem Mgr. Tomášem Adamem 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 32. zasedání ZO, konaného dne 21.5.2018 bez připomínek – 7
hlasů pro.

3) Kontrola usnesení z 32. zasedání dne 21.5.2018:
ZO na svém 32. zasedání neuložilo úkoly žádnému svému orgánu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 32. zasedání ZO, konaného dne 21.5.2018 bez
připomínek – 7 hlasů pro.

4) Výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“ – starosta obce uvedl, že jak již informoval ZO na
minulém zasedání, bude naší obci na tuto akci poskytnuta dotace z POV OK 2018 z dotačního titulu „Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce“ ve výši 500.000,- Kč. Zpracoval tedy Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a ta byla
zaslána čtyřem stavebním firmám, zabývajícím se opravami komunikací ( KARETA s.r.o. Bruntál, JHF Heřmanovice, spol. s r.o.,
ROADMEDIC s.r.o. a Grande solution s.r.o. Ostrava). Všechny čtyři firmy nabídky podaly, a to KARETA s.r.o. Bruntál a JHF
Heřmanovice, spol. s r.o. písemně a firrmy ROADMEDIC s.r.o. Šumperk a Grande solution s.r.o. datovou schránkou. Po otevření
obálek a přezkoumání obsahů nabídek byla provedena následná kontrola dodaných podkladů k zaslaným nabídkám a bylo
zjištěno, že výše uvedené firmy, kterým byla zaslána výzva k předložení nabídky na akci: „Oprava místní komunikace v obci
Hnojice“ předložily tyto nabídkové ceny:
KARETA s.r.o. Bruntál
1.802.900,00 Kč vč. DPH
JHF Heřmanovice, spol. s r.o.
1.702.683,94 Kč vč. DPH
ROADMEDIC s.r.o. Šumperk
2.154.894,88 Kč vč. DPH
Grande solution s.r.o. Ostrava
1.350.209,00 Kč vč. DPH
Po následném projednání bylo konstatováno, že nejnižší nabídku na akci: Oprava místní komunikace v obci Hnojice“ podala
firma Grande solution s.r.o. Ostrava, a to ve výši 1.350.209,- Kč včetně DPH. Proti tomuto nebyly ze strany členů ZO vzneseny
žádné připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“ firmu Grande
solution s.r.o. Ostrava za cenu 1.350.209,- Kč vč. DPH – 5 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování.

5) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce – jak uvedl starosta obce, jedná se o schválení
věcného břemene – služebnosti na akci „Hnojice, RD, Kruta – přípojka do 50m, NNv“, tedy k nově postavenému RD v místní
části obce „Rybník“. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8020622/VB/001 se
společností ČEZ Distribuce – 7 hlasů pro.

6) Schválení opravy místního rozhlasu – výměny vadných vodičů – starosta obce informoval všechny přítomné o skutečnosti, že
před časem nastaly potíže s místním rozhlasem na větvi k místní části obce „Ke mlýnu“. Proto tam byla provedena výměna drátů
rozhlasového vedení a místo dvou drátů tam byla umístěna dvoulinka. Ta je již plně izolovaná a kvalita vysílání rozhlasu se
zvýšila. Již v té době bylo navrženo, že by bylo vhodné každý rok vyměnit vadné vodiče rozhlasové linky za nové na jedné větvi
rozhlasu tak, aby během několika let byly nové rozhlasové linky vyměněny všude v obci. Starosta obce tedy navrhuje z důvodu
zvýšeného množství poruch způsobených dráty, provést výměnu vadných vodičů rozhlasové linky za nové v místní části obce
„Babická“, kde bude nataženo nově 410 m drátu C4Y za celkovou cenu 26.426,70 Kč vč. DPH. S tímto ZO po projednání
souhlasí, nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po schvaluje výměnu vadných vodičů rozhlasové linky za nové firmou TEROSAT –
František Křivák, Hluk za cenu 26.462,70 Kč včetně DPH – 7 hlasů pro.

7) Projednání rozpočtové změny č. 3-2018 – jak uvedl starosta obce, jako vždy se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a
výdajů. S rozpočtovou změnou č. 3-2018 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 a dále byla na straně příjmů i na straně výdajové zapojena do rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 přijatá
dotace od ÚP na mzdy pracovníků VPP za měsíc 05/2018. K tomuto nebyly vneseny žádné dotazy ani připomínky a po
projednání byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice po projednání bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3-2018 v rozpočtu obce Hnojice na
rok 2018 – 7 hlasů pro.

8) Došlá pošta a různé:
Došlá pošta:
 Společnost Energie Pro s.r.o. zaslala výzvu k úhradě smluvní pokuty za neodebranou elektřinu. Jak vysvětlil starosta obce,
jedná se o firmu, se kterou jsme na dodávku odebrané elektřiny nikdy neměli smluvní vztah a i díky tomu nám před několika
lety ČEZ odpojil přívod elektřiny. Od té doby nás tato firma neustále zasypává různými žádostmi o úhradu čehokoliv, a to
nejen naši obec, ale i mnoho dalších obcí. Proto v této věci jedná obec v rámci SMS a zkouší dohodnout vhodný právní
postup vůči této společnosti.
 MV ČR nám zaslalo informace o změnách zákona o střetu zájmů.
 MV ČR zaslalo letáky k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů po 1.7.2018 – zveřejněno na ÚD obce.
 Vincentinum Šternberk – poskytovatel sociálních služeb nám zaslalo návrh smlouvy o poskytování sociální služby pro
opatrovankyni obce.
 Firmy JHF Heřmanovice spol. s r.o., KARETA s.r.o. Bruntál, ROADMEDIC s.r.o. Šumperk a firma Grande solution s.r.o.
Ostrava nám zaslali nabídku k výběrovému řízení malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“ –
bylo projednáno v bodě 4 dnešního zasedání
Různé:
 čištění a monitoring části kanalizace – starosta obce podal ZO informaci, že jak bylo schváleno na minulém zasedání ZO
provedení vyčištění a monitoringu kanalizace na ulici Olomoucká firmou SEZAKO s.r.o. Prostějov, že čištění a monitoring
této části kanalizace byl již proveden, a to začátkem tohoto měsíce
 informační tabule – na minulém zasedání ZO byla schválena definitivní podoba informačních tabulí. Starosta obce uvedl, že
tyto informační tabule již byly v naší obci instalovány v průběhu minulého týdne, a to v počtu 2ks, poslední kus bude dodán
v průběhu jednoho měsíce. K tomuto pan Antonín Kolář vznesl připomínku, že dle jeho názoru nejsou tyto informační tabule
dostatečně připevněné a hrozí vyvrácení
 pozemek výměna – starosta obce uvedl, že na minulém zasedání ZO byl schválen záměr odprodat část parcely st. 58, k.ú.
Hnojice a současně odkup části parcely st. 57, k.ú. Hnojice. Informoval ZO, že záměr byl zveřejněn, ze strany starosty obce
byl objednán geometra k důvodu zaměření pozemku, který přislíbil dodat výkres oddělení pozemků do minulého pátku.
Bohužel výkres nebyl do dnešního dne dodán a geometr v současně chvíli není k zastižení. Jak však dále uvedl starosta obce,
v současné chvíli nic nebrání projednat a následně schválit prodej části parcely st. 58, k.ú. Hnojice majitelkám parcely st. 57,
k.ú. Hnoojice s tím, že kupní smlouva bude podepsána až po zaměření a vytvoření geometrického plánu. Dotázal se, zda má
někdo k tomuto bodu nějaké dotazy či připomínky. Nebyl tomu tak, byl tedy po projednání podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje prodej části parc. č. st. 58 majitelkám parc. č. st. 57, vše k.ú. Hnojice, za
cenu 50,-Kč/m2 – 7 hlasů pro.
 pozemek prodej – starosta obce uvedl, že jak již bylo z jeho strany ZO informováno na minulém zasedání, má jeden
z našich občanů v obci zájem o koupi parc.č. 551/1, k.ú. Hnojice o výměře 536 m2 s tím, že by zde chtěl postavit rodinný
dům pro svou matku. Po projednání bylo dohodnuto, že na dnešní zasedání ZO starosta obce zjistí ceny, za které se prodávají
pozemky v okolních obcích a dále zjistí, zda mají zájemci skutečně zájem pozemek odkoupit. V této věci tedy podal starosta
obce všem přítomným členům ZO zjištěné informace, a to, že zájemci mají o koupi výše uvedeného pozemku skutečně
zájem a zajímá je cena. Ceny nemovitostí v sousedních obcích se pohybují se od 350,- Kč/m2 v Komárově, kde ovšem
neprodává obec, ale jednotliví občané, po 1.200,- Kč/1m2 ve Štarnově. V dalších obcích byly ceny 550,- Kč/1m2 v
Mladějovicích, 610,- Kč/1m2 v Pňovicích, 700,- Kč/1m2 v Lužicích a 850,- Kč/1m2 v Liboši. Starosta obce tedy vznesl možné
varianty odprodeje pozemku, a to buď vyjít z tohoto cenového srovnání a stanovit minimální cenu sami, nebo nechat udělat

znalecký posudek a stanovit minimální cenu podle něj. Po projednání ZO rozhodlo stanovit cenu tzv. přibližným průměrem a
navrhuje stanovit minimální cenu 650,- Kč/m2. Proti tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, byl tedy
následně podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 551/1 o výměře 536 m2 pro výstavbu
rodinného domku za cenu minimálně 650,- Kč/m2 – 7 hlasů pro.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 7 hlasů pro.
9) Diskuse:
 Kašpárek Libor – uvedl, že dle jeho zjištěných informací byla schválena TJ Sokolu Hnojice dotace z KÚ OK na rekonstrukci
sokolovny ve výši 3.800.000,- Kč. Jelikož to není celá částka, o kterou se žádalo, bude nutné opravu sokolovny rozdělit na
etapy.
 Kořenek Miroslav – dotázal se, zda již proběhla nějaká jednání ve věci umístění elektrického vedení do země. Starosta obce
uvedl, že nikoliv.
 Kořenek Miroslav – dotázal se, zda jsou známé nějaké nové informace ve věci rekonstrukce komunikace přes naši obec.
Starosta obce uvedl, že žádné nové informaci nebyly naší obci zaslány ani sděleny.
 SJ – dotázala se, zda již byla provedena oprava vedení veřejného osvětlení, které při silném větru spojuje dráty a dochází
k výpadku elektřiny v určité části obce. Starosta obce uvedl, že tato oprava bude provedena, až bude nahlášeno více světel
k opravě.
 SJ – vznesla dotaz, kdo a jakým způsobem udržuje Fitstezku v Hájku. Tato Fitstezka je udržována pracovníky obce, případně
i údržbu provedli členové Spolku Základna Hnoyland při své jarní brigádě v Hájku.
 Kolář Antonín – dotázal se, zda již byla umístěna k místní poště nová dopravní značka „Dej přednost v jízdě“. Jak odpověděl
starosta obce, zatím nikoliv, ale značka je již objednaná a bude tam umístěno co možná nejdříve.
 Kolář Antonín – dotázal se, zda bude v naší obci na některém ze sběrných míst umístěn kontejner na plechovky a kovový
odpad. Starosta obce uvedl že ano, máme starý kontejner a tento kontejner bude umístěn na sběrném místě u místní pošty,
jakmile budou mít obecní zaměstnanci čas jej natřít..
10)

Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 20.05 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.

