34. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 9.7.2018 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:
Omluveni:

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

PROGRAM :
1.
2.
3.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Opakovaný výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“
Závěr

1) Starosta obce zahájil 34. 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 8 členů zastupitelstva obce a omluven je Bc. Luděk Jašíček z pracovních důvodů. Poté prohlásil
dnešní 33. zasedání ZO za usnášeníschopné.
Zapisovatelem jednání byl určen pan Zdeněk Jurásek.

Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Václava Adama a pana Ing. Miloše Fišera.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Ing. Miloše Fišera
– 8 hlasů pro
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 34. zasedání ZO. Dále
uvedl, že program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Uvedl také, že dnes dostal ke

schválení Smlouvu o poskytnutí dotace na hody. Navrhl tedy zařadit do programu bod Schválení přijetí dotace
z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018“. 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 schvaluje program 34. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne
9.7.2018 včetně změny navržené starostou – 8 hlasů pro
2) Opakovaný výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“ – starosta obce uvedl, že na
minulém zasedání ZO provedlo výběr dodavatele na opravu místní komunikace. Výběrového řízení se zúčastnily 4
firmy, které skončily v tomto pořadí:
Grande Solution
1.350.209,- Kč
JHF
1.702.683,94 Kč
Kareta
1.802.900,- Kč
Roadmedic
2.154.894,88 Kč
Zastupitelstvo obce tedy schválilo jako dodavatele firmu Grande Solution. Starosta informoval obchodního ředitele
vítězné firmy o tom, že jejich firma zakázku získala. Druhý den pan ředitel starostu informoval, že z důvodu
nenadálých technických problémů jsou nuceni odstoupit s jejich nabídkou na tuto akci. Proto je potřeba schválit jako
dodavatele firmu s druhou nejnižší nabídkovou cenou, a tou je firma JHF Heřmanovice. Ing. Fišer uvedl, že je potřeba
lépe vybírat firmy, které se k zakázce oslovují. Starosta obce odpověděl, že oslovil firmy, se kterými má obec
zkušenosti a ty, které se o zakázku ucházely. Podobná situace se stala poprvé a nedá se předvídat.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“
firmu JHF Heřmanovice, spol. s r.o. za cenu 1.702.683,94 Kč – 8 hlasů pro
3) Schválení přijetí dotace z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018“ – starosta uvedl, že
dnes dostal ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace na hody ve výši 15.000,-Kč. Žádali jsme o 35.000,-Kč,
dotace byla tedy ponížena, ale každá koruna je dobrá a peníze poslouží na hodové oslavy.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje přijetí dotace z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji
v roce 2018“ ve výši 15.000,-Kč na částečnou úhradu výdajů na akci „Tradiční Hnojické hody spojené
s oslavami 100 let založení ČSR a 110 let založení Ochotnického kvarteta spolku Vlastimil a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace na tuto akci – 8 hlasů pro
4) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.20 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.

