Zápis

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 11. dubna 2019 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Hacsiková Jana,
Ing.Hluší Tomáš, Spurný Jaromír
1) Zahájení a schválení programu zasedání
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 je přítomno
sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Miladu Gelatkovou a Ing.Pavlu Přidalovou
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Navržený program
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.3.2019
4) Inventarizační zpráva obce Suchonice k 31.12.2018
5) Schválení záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene
6) Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení
7) Rozpočtové opatření č.1
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
9) Různé
10) Diskuze, závěr
Chce někdo navržený program doplnit nebo pozměnit? Pokud tomu tak není, končím diskusi k tomuto bodu
a nechávám hlasovat o programu dnešního zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z 3. zasedání
Na posledním zasedání zastupitelstvo obce Suchonice schválilo veřejnoprávní smlouvu č.1/2018 o
poskytnutí dotace ve výši 5000,-Kč mezi Obcí Suchonice a Střediskem rané péče SPRP Olomouc, Střední
novosadská 52, 779 00 Olomouc a pověřilo starostku podpisem této smlouvy. Smlouva byla podepsaná dne
27.3.2019. Jiné úkoly z 3. zasedání zastupitelstva nevyplynuly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.3.2019
Se zprávou o hospodaření seznámila přítomné paní Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny činil
5 199730,85 a u ČNB 180469,38 Kč. Chce se někdo z přítomných k přednesené zprávě vyjádřit? Pokud
nikdo nemá připomínky, končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Inventarizační zpráva obce Suchonice k 31.12.2018
S inventarizační zprávou přítomné seznámila paní Gelatková. Chce se někdo z přítomných k přednesené
zprávě vyjádřit? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Inventarizační zprávu Obce Suchonice k 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Schválení záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
ČEZ Distribuce obci předložila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8021366/2, která se týká zbudování stavby zařízení distribuční soustavy-zemního
kabelového vedení na dotčených nemovitostech. Dotčené nemovitosti jsou pozemky parc.č. 514 a 513
v k.ú. Suchonice. Předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem činí cca 89 m a
přípojková skříň dle situačního snímku. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva
v důsledku zřízení věcného břemene bude obci Suchonice vyplacena jednorázová náhrada ve výši 1000 Kč
po provedení vkladu věcného břemene do KN. Má někdo připomínky ke smlouvě o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vyhlášení záměru Obce Suchonice uzavřít smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8021366/2, Suchonice,E75-připojení
kNN
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
6) Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení
Na minulém zasedání zastupitelstva obce Suchonice byl vybrán dodavatel na veřejnou zakázku malého
rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení -Jiří Hofmeister, Revoluční 20, 779 00 Olomouc. Starostka
přečetla smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi Obcí Suchonice a Jiřím Hofmaistrem na tuto zakázku a
otevřela diskusi k tomuto bodu. Připomínky žádné nebyly, proto nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi
Obcí Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice a zhotovitelem Jiřím Hofmeistrem, Revoluční 20,779 00
Olomouc za cenu 471 219,-Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
7) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Starostkou bylo provedeno dne 31.3.2019 rozpočtové opatření č.1/2019, se kterým Vás seznámila přítomné
pí.Skopalíková. RO se týká daně z příjmu právnických osob za obec a nákupu sekačky na trávu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2019
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
Konala se valná hromada v Citově 28.2.2019 s programem
- Příprava akcí MK – Království hraje, tančí a zpívá, které se uskutečnilo 6.4.2019 v Dubu nad Moravou
- Královstvím na kole – které se uskuteční 1.5.2019, zahájení je v Kožušanech a ukončení v Majetíně
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- Oslavy 20. Výročí MK, které se uskuteční dne 20.7.2019 ve Velkém Týnci v rámci oslav Gulášových
slavností. V prezentačním stánku MK bude probíhat vaření mikroregionálního guláše a budou zde umístěny
prezentační materiály (papírové tašky s potiskem loga MK a skládací cyklomapy).
- proběhla nabídka komunální techniky – elektrického nákladního vozu a elektrotříkolky, vše pro potřeby
jednotlivých obcí. Zápis z valné hromady z Blatce dne 28.3.2019 zatím nemáme.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu Království
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
9) Různé
a) prodej obecních pozemků
Obec Suchonice je vlastníkem čtyř lesních pozemků a to p.č 467/3 –Výmoly , p.č. 286/1 o výměře 205 m2,
p.č. 286/2 o výměře 90 m2, p.č. 237/2 o výměře 577 m2. Otvírám diskusi, co bude obec s pozemky dělat,
zda by nebylo dobré je prodat kromě pozemku 467/3. Členové zastupitelstva se shodli na tom, že výměra je
malá a obec lesy nijak nevyužije, proto navrhli zveřejnit záměr obce pozemky prodat.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zveřejnit záměr obce Suchonice prodat nemovitý majetek, tyto
pozemky ve vlastnictví obce: lesní pozemek parc.č. 286/1 o výměře 205 m2, lesní pozemek parc.č. 286/2 o
výměře 90 m2, lesní pozemek parc.č. 237/2 o výměře 577 m2 vedené na LV č. 10001 pro katastrální území
Suchonice a obec Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
b) nabídka společnosti D.A.S
Společnost D.A.S., Horní náměstí 7, Olomouc nabídla obci Suchonice pojištění právní ochrany pro obec.
Obec by platila roční pojistné 15 tisíc Kč. Starostka seznámila přítomné s rozsahem pojištění pro obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice navrhuje nevyužít nabídku na pojištění právní ochrany pro obec
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
c) nabídka parního čističe
Starostce byl nabídnut a předveden parní čistič za cenu 35 tisíc Kč. Starostka konstatovala, že obec nemá
pracovníka, který by s čističem pracoval. Navrhuje parní čistič nepořizovat. Ostatní členové zastupitelstva
souhlasili.
10) Diskuze
Starostka seznámila přítomné s žádostmi o dotace, které obec podala do konce února:
Na opravu márnice, na opravu hřbitovní zdi, na veřejné osvětlení, na územní plán, na chodníky, na hodové
slavnosti.
Oslavu Dne matek obec organizovat nebude.
Starostka se zeptala, kdo má příspěvek do diskuze. Jelikož se nikdo nepřihlásil, poděkovala přítomným za
účast a ukončila zasedání v 19:05 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 4. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 18.4.2019
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Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Milada Gelatková …………................. dne .............................
Ing.Pavla Přidalová .................................dne ..............................
Starostka:

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