35. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 27.8.2018 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Mgr. Adam Tomáš, Adam Václav, Vyhnánek Zdeněk

Omluveni:

Bc. Jašíček Luděk, Kolář Antonín, Kořenek Miroslav, Ing. Fišer Miloš

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

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola zápisu ze 33. a 34. zasedání ZO
Kontrola usnesení ze 33. a 34 zasedání ZO
Výběr dodavatele plynu
Schválení spolufinancování rekonstrukce Sokolovny TJ Sokol Hnojice
Došlá pošta a různé
Diskuse
Závěr

1) Starosta obce zahájil 35. 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 5 členů zastupitelstva obce a omluveni jsou pánové Bc. Luděk Jašíček, Antonín Kolář a Miroslav
Kořenek z důvodu dovolené a pan Ing. Miloš Fišer z pracovních důvodů. Poté prohlásil dnešní 35. zasedání ZO za
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Blanka Adamová.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Zdeňka Vyhnánka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Zdeňka Vyhnánka – 5
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 35. zasedání ZO. Tento
program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Uvedl, že na základě požadavku účetní obce paní
Blanky Adamové doplňuje program o bod Projednání rozpočtových změn č. 4-2018 a 5-2018 v rozpočtu obce Hnojice na rok
2018 a navrhl zařadit jej jako bod č. 4 a ostatní body programu posunout. K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky, byl tedy
podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 35. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 27.8.2018
včetně změny navržené starostou obce – 5 hlasů pro.
2) Kontrola zápisu z 33. zasedání ZO dne 25.6.2018 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
panem Miroslavem Kořenkem a panem Zdeňkem Vyhnánkem. 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 33. zasedání ZO, konaného dne 25.6.2018 bez připomínek – 5 hlasů
pro.
Kontrola zápisu z 34. zasedání ZO dne 9.7.2018 – jak uvedl starosta obce, zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli,
panem Václavem Adamem a panem Ing. Milošem Fišerem. 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 34. zasedání ZO, konaného dne 9.7.2018 bez připomínek – 5 hlasů
pro.
3) Kontrola usnesení z 33. a 34. zasedání ZO:
ZO na těchto svých zasedáních neuložilo úkoly žádnému svému orgánu.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí kontrolu usnesení z 33. a 34. zasedání ZO bez připomínek – 5 hlasů pro.
4) Projednání rozpočtových změn č. 4-2018 a 5-2018 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2018 – jak uvedl starosta obce, jako vždy
se jedná o navýšení neočekávaných příjmů a výdajů. S rozpočtovými změnami č. 4-2018 a 5-2018 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, přijatý neinvestiční transfer od
kraje na akci: „Vybavení jednotky SDH Hnojice“, přijatý investiční transfer od kraje na akci: „Modernizace kamerového
dohlížecího systému v centru obce Hnojice“ a přijatý neinvestiční transfer od kraje na akci: „ Oprava místní komunikace v obci
Hnojice“. 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 4-2018 a 5-2018 v rozpočtu obce Hnojice
na rok 2018 – 5 hlasů pro.

5) Výběr dodavatele plynu – starosta obce podal ZO informaci, že dle jeho názoru firma Energie Pro naší obci nezákonně
vypověděla smlouvu na dodávky plynu. Výpověď byla doručena k datu 24.7.2018 s tím, že vypovídají smlouvu ke 31.8.2018 a že
již od 1.8.2018 nebudou naším dodavatelem. Proto od 1.8.2018 nemáme zajištěnu řádnou dodávku plynu do obecních budov. Jak
dále starosta obce uvedl, ve stejné situaci jsou desítky obcí, jimž tato společnost dodávala plyn. S distributorem firmou GasNet

máme domluveno, že bude tuto situaci tolerovat v případě, že si urychleně najdeme nového dodavatele. Proto již starosta obce
oslovil dva největší dodavatele, a to Innogy a ČEZ, aby nám zaslali své nabídky. Společnost Innogy nabízí naší obci MWh za
762,-Kč a společnost ČEZ za 665,-Kč. Současně nám podala nabídku společnost ZT energy, která nenabízí dodávky plynu, ale
dodávky tepla. Aby byly nabídky srovnatelné, spočítal starosta obce skutečné náklady, jak by vycházely při stejné spotřebě, jako
byla loni a ze které ZT energy vycházela. Pak by se ceny pohybovaly následovně – ZT Energy by byla nejlevnější s cenou
119.000,-Kč, následoval by ji ČEZ 124.710,-Kč a třetí by byl Innogy 137.709,-Kč. Po projednání bylo dohodnuto, že při výběru
dodavatele bude přihlédnuto k již dlouhodobě zavedeným společnostem a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele plynu firmu ČEZ Prodej, a.s. za cenu 665,-Kč/1 MWh bez DPH a
daně z plynu – 5 hlasů pro.

6) Schválení spolufinancování akce: „Rekonstrukce a modernizace Sokolovny TJ Sokol Hnojice“ – starosta obce uvedl, že jak
bylo dohodnuto na pracovní poradě, tento bod bude projednán až na dalším zasedání ZO. K této věci podal pouze informaci, že
spolu se starostou TJ Sokol Hnojice požádali vedení župy Olomoucké Smrčkovy o vyjádření k záměru uzavřít smlouvu o
předkupním právu obce k místní sokolovně v případě, že by TJ Sokol chtěl sokolovnu prodat. Dle vyjádření starosty obce,
jednání probíhá právě v tuto chvíli a snad již zítra bychom měli znát výsledek. S tímto ZO po projednání souhlasí, nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky a byl podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice přesouvá projednání bodu Schválení spolufinancování akce: „Rekonstrukce a
modernizace Sokolovny TJ Sokol Hnojice“ na příští zasedání ZO, které se bude konat dne 2.9.2018 v 18.30 hodin – 5 hlasů
pro.
7) Došlá pošta a různé
Došlá pošta:
 Společnost Energie PRO zaslala výpověď smlouvy na dodávky energií – projednáno v bodě 5 dnešního zasedání
 GasNet – distributor plynu - nám zaslal výzvu o narovnání bezesmluvního vztahu
 KÚ OK nám zaslal k podpisu smlouvu o dotacích na akci: Tradiční hnojické hody, spojené s oslavami 100 let založení ČSR
a 110 let Ochotnického kvarteta spolku Vlastimil“
 KÚ OK nám zaslal oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce – dílčí audit proběhne 31.8.2018
 TJ Sokol Hnojice zaslala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hnojice na spolufinancování akce „Rekonstrukce a
modernizace Sokolovny TJ Sokol Hnojice“ – I. etapa
Různé:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty v bodě Došlá pošta a různé – 5 hlasů pro.
8) Diskuse:
 Adam Václav – vznesl dotaz, zda jsou již známy nějaké informace k plánované rekonstrukci komunikace „Strukov –
Šternberk“. Starosta obce uvedl, že žádné oficiální informace k rekonstrukci ještě nebyly zaslány a ani žádné stanoviska.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.23 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.

