Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 15. prosince 2014 v 18 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce Jitkou
Růžičkovou.
Starostka schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání
byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Suchonice a současně i na elektronické úřední desce.
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha 1) konstatovala,
že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka určila pro dnešní ustavující zasedání zastupitelstva ověřovatele zápisu pana Ing.
Tomáše Hlušího a Miladu Gelatkovou. Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
2) Schválení programu:
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starostka navrhla
doplnění programu o bod 9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 a vyzvala přítomné, zda chce
ještě někdo doplnit nebo pozměnit tento navržený program? K návrhu programu (příloha č. 2)
nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, tak dala hlasovat o navrženém programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje následující program 2. zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Schválení programu
3) Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2014
4) Pravidla rozpočtového provizoria
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
6) Žádost MAS Hanácké Království o prodloužení splatnosti půjčky
7) Žádost Střediska rané péče SPRP Olomouc o příspěvek
8) Pověření starostce k provedení rozpočtového opatření před účetní závěrkou
9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
10) Různé
11) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
3) Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2014
Zprávu o hospodaření obce Suchonice k 30.11.2014 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek účtu
u ČNB činil 101 889,18 Kč, zůstatek účtu u České spořitelny a.s. činil 3 056 642,21 Kč.
Starostka vyzvala přítomné, aby se ke zprávě vyjádřili. Žádné připomínky nebyly.

4) Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria ve smyslu §13 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech (příloha č. 3) přednesla starostka obce. Před hlasováním byla dána možnost
přítomným sdělit své stanovisko k předloženému návrhu. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
proto starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo rozpočtové provizorium od 1.1.2015 do schválení
rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Starostka předložila přítomným návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku dle čl. 4 činí 486,-Kč na poplatníka na rok 2015. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Protože žádné stanovisko
ani návrh nebyl předložen, nechala starostka hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
6) Žádost MAS Hanácké Království o prodloužení splatnosti půjčky
Starostka přednesla žádost MAS Hanácké Království, která se týkala prodloužení lhůty
splatnosti půjčky o tři měsíce, tedy do 31.3.2015. Dodatek ke smlouvě o půjčce bude zaslán
předsedou MAS Hanácké Království Ing. Tomášem Kubáčkem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje prodloužit lhůtu splatnosti půjčky do 31.3.2015 mezi
Obcí Suchonice a MAS Hanácké Království a pověřuje starostku podpisem dodatku ke
smlouvě o půjčce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
7) Žádost Střediska rané péče SPRP Olomouc o příspěvek
Starostka přednesla žádost SPRP Olomouc a ponechala prostor zastupitelům pro jejich
návrhy. Ing. Tomáš Hluší souhlasí s požadovanou výší příspěvku 10 tisíc Kč. Další návrh
Milada Gelatková 5 000,-Kč. Starostka nechala hlasovat o protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje příspěvek pro rok 2015 ve výši 5000,-Kč pro
Středisko rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52 , 779 00 Olomouc.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo přijato.
8) Pověření starostce k provedení rozpočtového opatření před účetní závěrkou
Starostka požádala zastupitele Obce Suchonice o pověření k provedení rozpočtového opatření
před účetní závěrkou za prosinec 2014 a nechala přítomné, aby se k této problematice
vyjádřili. Protože nebyly podány žádné připomínky, nechala o předloženém návrhu usnesení
hlasovat.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku provedením rozpočtového opatření před účetní
závěrkou za prosinec 2014.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
Starostka předložila přítomným návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2014 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Suchonice. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Protože žádná stanoviska nebyla předložena,
nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
10) Různé
a) Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Obec Suchonice jako poskytovatel poskytne příjemci Olomouckému kraji, Jeremenkova 40 a,
Olomouc, příspěvek v letech 2015 až 2017 na zajištění dopravní obslužnosti. Výše příspěvku
je počet obyvatel k 31.12.2013 krát 70,-Kč, což činí 185 x 70 = 12950,- Kč za rok
v pravidelných půlročních splátkách. Starostka nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a,Olomouc a Obcí Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 5

Usnesení č. 8 bylo přijato.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Aktualizované složení povodňové komise
V minulém volebním období byl členem povodňové komise člen zastupitelstva, pan Josef
Babica. Starostka navrhla místo něho do povodňové komise jmenovat pana Pavla Nesvadbu a
nechala o návrhu hlasovat..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje povodňovou komisi v tomto složení: předseda Jitka
Růžičková, tajemník Ing. Pavla Přidalová, člen Pavel Nesvadba, člen Marta Skopalíková
Výsledek hlasování: Pro 5

Usnesení č. 9 bylo přijato.

Proti 0

Zdrželi se 0

c) Žádost Babyboxu o finanční dar
Babybox pro odložené děti-STATIM, Pod oborou 88, Praha 10 požádal obec o finanční dar
na zřízení nového babyboxu v Olomouci. Zastupitelstvo se dohodlo, že obec Suchonice pro
tento účel dar neposkytne a starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Babybox-STATIM, Praha 10.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.

d) Starostka informovala, že obec navštívila firma Atomicon s.r.o. z Olomouce a předvedla
software na pasporty komunikací a veřejného osvětlení. Dnes společnost zaslala cenové
nabídky na pasport VO /cca 9000,-Kč/ , pasport dopravního značení/ cca 3300,-Kč/ , pasport
komunikací /cca 12700,- Kč/. Starostka navrhla, tuto nabídku řešit až při sestavování rozpočtu
na rok 2015. Starostka sdělila, že tato společnost se zabývá zpracováním žádostí o dotace a
také realizací veřejných zakázek například veřejného osvětlení.
e) Starostka informovala, že Obec Suchonice získala od Technických služeb Olomouc a.s.
dárkový poukaz za 1. místo v kategorii nejnižší produkce odpadů na občana za rok 2014 a
sice 220 kg/osoba/rok, opravňující ke slevě za poskytnutí služeb v hodnotě 1500,-Kč.
Bod 11) Diskuse
Starostka otevřela diskusi.
- P. Jaroslav Štěpán - V jakém časovém horizontu bude nový územní plán obce Suchonice?
V roce 2015 proběhne výběrové řízení a následně se bude zpracovávat územní plán.
- Ing. Tomáš Hluší - Jak to vypadá s prodejem pozemku u mateřské školy? Starostka řekla, že
dnes mluvila s realitní kanceláří a bylo jí sděleno, že dne v 16.12.2014 přijede zájemce na
prohlídku hostince. Cena za nemovitost včetně pozemku u MŠ je nyní 570 tisíc.
- Kdy se bude hrabat listí na cestě ke hřbitovu? Starostka odpověděla, že na dohodu o práci
zajistí odstranění listí z rigolů a zbývající listí se pohrabe v rámci bezplatné brigády, jak bude
vhodné počasí.
Další diskusní příspěvky nebyly.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové provizorium
Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2014
Zapisovatel: Marta Skopalíková …………………
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Hluší ……………........................ dne ......................................
Milada Gelatková ............................................ dne ...........................................
Starostka:

..............................................

dne ...........................................

