Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 23. března 2015 v 18 hodin.
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
přítomno je šest 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 ověřovatele zápisu pana Jaromíra Spurného a Ing. Pavlu Přidalovou. Provedením
zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
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 nechala hlasovat o navrženém programu.
Navržený program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Inventarizační zpráva k 31.12.2014 a zpráva o hospodaření
4) Návrh rozpočtu obce Suchonice na rok 2015
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
6) Sazebník úhrad za poskytování informací
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
8) Výsledek hospodaření mateřské školy a převod výsledku do fondu
9) Různé
- zmocnění starostce k provádění rozpočtových opatření
10) Diskuze a závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 4. zasedání
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
- Zastupitelstvo pověřilo starostku obce požádat společnost Centropol Energy, a.s., aby poskytla
ceny za el. energii podle cenové nabídky společnosti RIGHT POWER energy a.s.. Tato žádost byla
zaslána, ale dosud jsme nedostali odpověď. S firmou CENTROPOL máme smlouvu na odběr el.
energie do 21.10.2015 s tím, že pokud nedáme 3 měsíce před ukončením výpověď, smlouva se
prodlužuje vždy o 3 roky. Výpověď smlouvy by obec Suchonice musela zaslat nejpozději do
21.7.2015. V případě, že by společnost CENTROPOL neposkytla takové ceny, jaké jsme dostaly od
RIGHT POWER energy a.s., může obec dát výpověď a do měsíce července požádat o další cenové
nabídky a uzavřít smlouvu s nejvýhodnějším dodavatelem. Tuto poptávku by obec mohla udělat i

v případě, že by firma CENTROPOL poskytla dodávky el. energie za stejnou cenu jako společnost
RIHGT POWER energy a.s. S výsledkem jednání budou členové zastupitelstva seznámeni na příštím
zasedání.
- Podpis smlouvy o poskytování právní pomoci- podepsáno dne 6.2.2015
- Podpis kupní smlouvy na 24/100 pozemku p.č. 463/22- podepsáno dne 6.2.2015
Starostka se zeptala, zda jsou nějaké dotazy nebo připomínky ke kontrole usnesení? Protože tomu tak
nebylo, nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí kontrolu usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce
Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3) Inventarizační zprávu obce Suchonice k 31.12.2014 přednesla pí. Skopalíková.
a) Starostka dala možnost členům zastupitelstva se k inventarizační zprávě vyjádřit. Protože tomu tak
nebylo, nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje inventarizační zprávu k 31.12. 2014
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
b) Zprávu o hospodaření obce k 31.12.2014 přednesla pí. Skopalíková. Obec hospodařila
s přebytkem ve výši 123 656,45 Kč. Zůstatek k 31.12.2014 na účtu vedeném u České spořitelny činil
3.329 200,44 Kč a na účtu u ČNB činil 4 965,58 Kč. Starostka dala členům zastupitelstva možnost se
vyjádřit ke zprávě o hospodaření. Protože se nikdo k předložené zprávě nechtěl vyjádřit, nechala
starostka hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Suchonice k 31.12.2014
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
4) Paní Milada Gelatková přednesla návrh rozpočtu obce Suchonice na rok 2015, který byl vyvěšen
na úřední desce od 4.3.2015. Starostka navrhuje oproti zveřejněnému návrhu tuto změnu:
u § 3722 místo 90.000,-Kč bude 89.971,74 Kč, u § 3725 místo 0 bude 28,26 Kč.
Jedná se o snížení výdajů o 28,26 Kč u § Sběr a svoz komunálních odpadů a zařazení výdaje ve výši
28,26 Kč u § Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ( neinvestiční transfer Sdružení obcí
mikroregionu Království - doplatek na kompostéry). V rozpočtu jsou mimo jiné narozpočtovány:
opravy cest k Výmolám a vedle bytovky, přístřešek nad obecnicí, rekonstrukce veřejného osvětlení,
pořízení územního plánu, nákup pozemků, výměna okapů a svodů na márnici, přístavba sokolovny,
nákup stolů do sokolovny. Starostka vyzvala přítomné, aby se k rozpočtu vyjádřili. Má někdo
k návrhu rozpočtu nějaké připomínky nebo doplnění? Protože tomu tak nebylo, nechala starostka
hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo vyrovnaný rozpočet obce Suchonice na rok 2015, v příjmech
i výdajích částku 2.857 280,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Starostka informovala členy
zastupitelstva, že dne 9.2.2015 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přezkoumání bylo provedeno kontrolory
z Krajského úřadu Olomouckého kraje. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
6) Sazebník úhrad za poskytování informací – starostka sdělila, že vzhledem k tomu, že obec je
povinna poskytovat informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a s
tím jsou spojeny náklady na vyhledávání informací, na poštovné a jiné náklady, může obec
požadovat úhradu těchto nákladů. Výše nákladů je uvedena v Sazebníku úhrad za poskytování
informací, se kterým starostka seznámila členy zastupitelstva a vyzvala je k uvedení případných
připomínek. Protože tomu tak nebylo, nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
Starostka informovala přítomné, že se konaly valné hromady v Dubu a ve Velkém Týnci.
Předsedkyní zůstává Miroslava Zavadilová, jsou zvoleni dva místopředsedové a to PhDr. Petr
Hanuška, PhD. a Ing. Ivo Čečman. Valná hromada schválila podání žádosti o dotaci do programu
MMR v roce 2015 na projekt „Poznáváme u sousedů, zlepšujeme u nás“. Valná hromada schválila
podání žádosti na projekt Doplnění a úpravy cyklotras. Starostka navrhla, že pokud mikroregion
dotaci dostane, mohla by se na cyklostezce ze Suchonic do Lipňan zřídit odpočívka. Byl by to stolek,
případně lavičky nebo houpačka. Umístila by se na nejvyšší místo cyklostezky v k.ú. Suchonice.
Starostka se zeptala členů zastupitelstva, zda souhlasí s návrhem. Všichni souhlasili.
Valná hromada mikroregionu Království schválila vyhlášení osmého ročníku soutěže Království
objektivem občanů Království. Mikroregion nechal zhotovit letáček akcí pro rok 2015. Do 31.5. je
potřeba nahlásit tři účastníky na expedici do MAS Šluknovsko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
8) Ředitelka mateřské školy požádala o převod výsledku hospodaření mateřské školy do rezervního
fondu a do fondu odměn. Starostka navrhuje, aby celý výsledek hospodaření ve výši 94 936,41 Kč
byl převeden do rezervního fondu, který bude použit na nákup zařízení do šatny v mateřské škole.
Do fondu odměn navrhuje nepřevádět žádné finanční prostředky. Starostka vyzvala přítomné, aby se
k návrhu vyjádřili. Ing.Hluší Tomáš souhlasí s žádostí ředitelky převést do fondu odměn deset tisíc.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje převod výsledku hospodaření Mateřské školy Suchonice,
příspěvkové organizace ve výši 94 936,41 Kč do rezervního fondu této organizace
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 1
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
9) Různé
- zmocnění starostce k provádění rozpočtových opatření
Podle rozhodnutí minulého zastupitelstva měla starostka obce právo provést rozpočtové opatření do
výše 40.000,- Kč v příjmech i výdajích. Vzhledem k tomu, že bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce,
je potřeba znovu stanovit výši, do jaké může starostka obce provádět rozpočtová opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice zmocňuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření
v příjmech a výdajích do výše 40 000,-Kč. V případě veškerých dotací bude částka v příjmech i
výdajích neomezená.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
10) Diskuze
Starostka informovala členy zastupitelstva, že kvůli přístavbě k sokolovně se musí pokácet první lípa
u sokolovny. Obecní úřad Suchonice již vydal rozhodnutí o povolení ke kácení lípy. Vzhledem
k tomu, že lípa dosahuje značných rozměrů a je v bezprostřední blízkosti sokolovny, nechali jsme
udělat cenovou nabídku na pokácení lípy u pana Tandlera, který se zabývá rizikovým kácením
stromů. Pokácení lípy by dle cenové nabídky stálo 7550,- Kč včetně DPH a likvidace dřevní hmoty
by stála 850 Kč/hod práce dvou pracovníků, dále doprava štěpkovače a odvoz dřevní hmoty 1210,Kč. Starostka navrhla, že obec nabídne lípu Střední škole řezbářské v Tovačově s tím, že si ji sami
pokácí a za pokácení si nechají dřevo. Členové zastupitelstva s návrhem souhlasí.
Starostka sdělila, že čtyři členové zastupitelstva se byli podívat na veřejné osvětlení v obci
Bukovany. Obec Suchonice má dvě cenové nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení. Firma
Hofmeister Jiří, z Holice obci Suchonice nabídla, že na zkušební období umístí v obci 3 kusy
ledkových svítidel, aby občané mohli zhodnotit, zda tento typ svítidel bude v naší obci vyhovovat.
Všichni členové zastupitelstva s tímto návrhem souhlasili.
Starostka vyzvala přítomné, aby po ukončení zasedání setrvali, aby se mohli seznámit s variantami
přístavby k sokolovně.
Ing.arch. Štěpán - konstatoval, že se mu nelíbí, že obec nezveřejňuje zápisy ze zasedání. Jelikož
nemůže na všechna zasedání chodit, tak by uvítal, že bude zveřejněno, co se projednávalo. Požádal
starostku, zda by obec mohla zveřejňovat výpis ze zápisu zasedání. Starostka požádala členy
zastupitelstva, aby se vyjádřili. Zastupitelstvo navrhlo, ať obec zveřejňuje výpis ze zápisu zasedání a
umístí ho na úřední desku a na stránky obce Suchonice.
Ing. Hluší – upozornil starostku, že u nemovitosti na parcele
v majetku
jsou
uvolněné plechy a jiné části střechy, které za větrného počasí ohrožují procházející občany. Obec by
měla vyzvat majitele, aby uvedli nemovitost do přiměřeného stavu. Starostka navrhla, že tuto
záležitost s majiteli projedná.
Starostka vyzvala přítomné, zda ještě mají příspěvek do diskuze. Nikdo se nepřihlásil. Starostka
poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 4. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočet obce Suchonice na rok 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 30.3.2015
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Jaromír Spurný ……………........................ dne ......................................
Ing. Pavla Přidalová...................................... dne ...........................................
Starostka:

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

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

