Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 5. února 2015 v 18 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce Jitkou
Růžičkovou.
Starostka 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. Petra
Wagnera a Pavla Nesvadbu. 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 vyzvala přítomné, zda
chce ještě někdo doplnit nebo pozměnit tento navržený program? K návrhu programu nebyly
vzneseny další návrhy na doplnění, tak dala hlasovat o navrženém programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 3. zasedání:
Navržený program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu zasedání
3) Podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje v roce 2015
4) Žádost o projednání k připojení se k mezinárodní kampani
5) Cenová nabídka na dodávku el. energie
6) Vyjádření zastupitelstva k nabídce společnosti Canngara, a.s.
7) Smlouva o poskytování právní pomoci
8) Různé
a) souhlas obce Suchonice s odkoupením části pozemku parc.č. 463/22 ostatní plocha v k.ú.
Suchonice
b) lidová veselice dne 7.2.2015
c) cenová nabídka na osvětlení v obci
9) Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 3. zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
V 18:05 hodin se dostavil Ing. Tomáš Hluší a počet členů zastupitelstva se zvýšil na šest.
3) Jako v každém roce je možno žádat o dotaci z POV Olomouckého kraje 2015. Pro obce jsou dva
dotační tituly OP1- výstavba, rekonstrukce, oprava staveb v majetku obce a OP2- pořízení územně
plánovací dokumentace. Minimální výše dotace je 50 tisíc a maximální je 300 tisíc. Procentní podíl

dotace a vlastních zdrojů je 50 %. Starostka navrhla, že obec požádá na přístavbu k budově
sokolovny. Jedná se o přístavbu kuchyňky a obslužných prostor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti z POV Olomouckého kraje 2015 na akci
Přístavba k budově sokolovny.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
4) Spolek Lungta z Prahy požádal obec o projednání žádosti a připojení se k akci Vlajka pro Tibet
2015 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.března na budově obecního úřadu.Členové zastupitelstva
navrhli, že obec se ke kampani připojí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet “.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
5) Společnost Right Power Energy, s.r.o. Ostrava předložila obci cenovou nabídku na dodávku el.
energie. Obec Suchonice má smlouvu na dodávku energie s Centropol Energy, a.s., Ve smlouvě je
uvedeno, že společnost garantuje nejnižší ceny na trhu. Tuto cenovou nabídku by obec zaslala
společnosti Centropol a požádala je o úpravu ceny podle cenové nabídky jmenované společnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku požádat Centropol Energy,a.s., aby obci Suchonice
poskytla ceny za el.energi podle cenové nabídky společnosti RIGHT POWER energy s.r.o. Ostrava,
které jsou nižší než u Centropolu. Termín do 20.2.2015.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
6) JUDr.
předkládá obci smlouvu o poskytování právní
pomoci, která obsahuje poskytování právní pomoci za 8470,-Kč včetně DPH měsíčně, za veškeré
režijní výdaje, dopravu, náhradu promeškaného času 1210,-Kč včetně DPH měsíčně, celkem 9 680,Kč. Účinnost smlouvy je dne 1.3.2015. Smlouva nahrazuje smlouvu ze dne 24.1.2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o poskytování právní pomoci mezi JUDr.
a Obcí Suchonice za smluvní odměnu 9680,-Kč včetně DPH, která nabývá účinnosti dne
1.3.2015 a pověřuje starostku podpisem smlouvy do 20.2.2015.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
7) Akciová společnost CANNARA, Příkop 4, Brno má zájem o navázání spolupráce mezi naší obcí a
dalšími subjekty při vybudování a provozování biomasové elektrárny a zemědělského lihovaru
v katastru obce Suchonice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje navázání spolupráce mezi naší obcí a dalšími subjekty při
vybudování a provozování biomasové elektrárny a zemědělského lihovaru v katastru obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.

8) Různé
a) Obec Suchonice nechala zpracovat kupní smlouvu na odkup spoluvlastnického podílu k pozemku
p.č.
, protože po tomto pozemku prochází ostatní účelová komunikace, která nahrazuje původní
komunikaci, která je současně zastavěná. Pan
je výhradním vlastníkem dvacetičtyř
ideálních setin pozemku p.č. xxxx, ostatní plocha, o výměře xxx, způsob využití manipulační plocha,
v k.ú Suchonice. Pan
prodávající, prodává Obci Suchonice, kupující, do jejího
výlučného vlastnictví dvacet čtyři setin uvedeného pozemku se vším příslušenstvím a součástmi a to
za ujednanou kupní cenu 12 000,-Kč . Kupující obec Suchonice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí
a poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo odkup spoluvlastnického podílu o velikosti dvacetičtyř
ideálních setin k pozemku p.č.
, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, v kat. ú.
Suchonice, obec Suchonice od prodávajícího
za ujednanou kupní cenu 12 000,-Kč,
kupující obec Suchonice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí. Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy mezi
prodávajícím
a kupujícím Obcí Suchonice , Suchonice 29 do 10.2. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
b) Obec Suchonice bude pořádat v sokolovně lidovou veselici dne 7. února v 19:30 hodin. Bude hrát
Duo Předina. Členové zastupitelstva se budou podílet na přichystání sokolovny na tuto akci.
Občerstvení je nakoupeno, starostka požádala členy zastupitelstva, zda by mohli dodat zákusky nebo
koláčky.
c) Starostka informovala přítomné, že obec Suchonice navštívil zástupce společnosti EMPESORT
s.r.o. z Valašského Meziříčí, která se zabývá výměnou veřejného osvětlení. Společnost vypracovala
cenovou nabídku pro naši obec. Celkové náklady při instalaci svítidel EKO-LED Zeus 40 W by obec
přišly na 378 535,- Kč včetně DPH. V ceně není zahrnut rozvaděč. Společnost nabízí obci možnost
splácet náklady ve čtyřech ročních splátkách tj. od roku 2015 do 2018. Starostka navrhla, že
zastupitelstvo by se mohlo zajet podívat do Bochoře, ve kterém jsou svítidla umístěna. Zastupitelstvo
obce souhlasilo. Starostka se zeptala, zda zastupitelstvo souhlasí s navázáním spolupráce s touto
firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice se seznámilo s cenovou nabídkou společnosti EMPESORT s.r.o.,
Valašské Meziříčí a souhlasí s navázáním spolupráce se společností při zajišťování rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Zdrželi se 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
9) Diskuze
Starostka seznámila členy zastupitelstva s odpovědí Ředitelství ČIŽP v Praze ze dne 27.11.2014 na
stížnost obce Suchonice proti postupu správního orgánu ČIŽP, oblastní inspektorát Olomouc. Ředitel
Ing. Slanec delegoval šetření stížnosti obce Suchonice na oblastní inspektorát Havlíčkův Brod.
V dopise se mimo jiné uvádí, že v souladu s dodatkem č.3 schváleného provozního řádu je stanovena
pouze kapacita pro odpady kategorie ostatní. Kapacita nebezpečných odpadů není stanovena.
Starostka uvedla, že na dotaz pro Krajský úřad, jaká je kapacita nebezpečných odpadů společnosti
, bylo Krajským úřadem sděleno, že se jedná o mobilní sklad a roční kapacita tohoto
zařízení je 500 tun dle dodatku č.2 provozního řádu.
Odpovědi těchto dvou institucí si odporují.Dopis z ředitelství ČIŽP je přílohou k zápisu.

Starostka sdělila přítomným, že obec Suchonice podala odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu
ze dne 19.12.2014, které se týká udělení souhlasu s provozem zařízení společnosti
Odvolání bylo podáno dne 12.1.2015.
Starostka sdělila, že občané Suchonic si stěžují na neprůjezdnost ostatní komunikace p.č. 546/3.
V současné době je komunikace uklizena. Starostka navrhuje, když se bude situace opakovat, že
obec podá trestní oznámení. Aby se zamezilo zaskládání komunikace, situaci by vyřešilo oplocení
části tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo v případě neprůjezdnosti obecního pozemku p.č. 546/3,
ostatní plocha, využití ostatní komunikace v k.ú. Suchonice podání trestního oznámení a pro
zachování průjezdnosti provést oplocení části tohoto pozemku
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
Starostka vyzvala přítomné, aby se přihlásili do diskuze. Žádné diskuzní příspěvky nebyly. Starostka
ukončila zasedání v 19:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Dopis z Ředitelství ČIŽP, Praha 9, ze dne 27.11.2014
Zápis byl vyhotoven dne: 10.2.2015
Zapisovatel: Marta Skopalíková …………………
Ověřovatelé: Ing. Petr Wagner ……………........................ dne ......................................
Pavel Nesvadba
Starostka:

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

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

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

