Zápis

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 19.června 2019 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Ing. Hluší Tomáš
Omluveni: Hacsiková Jana a Spurný Jaromír do 18,35 hod.
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
pět členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Ing. Tomáše Hlušího 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 31.5.2019
4) Závěrečný účet obce Suchonice za rok 2018
5) Schválení účetní závěrky Obce Suchonice za rok 2018 a převod výsledku hospodaření
6) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Suchonice za rok 2018 a převod výsledku hospodaření
7) Rozpočtová opatření
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
9) Různé
a) nabídka odkupu akcií Spolek odpady Ol.kraje
b) žádosti o příspěvek na provoz-Linka bezpečí , Asociace rodičů zdravotně postižených dětí
c) rekonstrukce místního rozhlasu
d) žádost MFK Suchonice
10) Diskuze, závěr
Chce někdo navržený program doplnit nebo pozměnit? Pokud tomu tak není, končím diskusi k tomuto bodu
a dávám hlasovat o programu dnešního zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení ze 4. zasedání
6/4/2019 Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo 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 pověřilo starostku podpisem smlouvy, smlouva byla podepsaná
dne 18.4.2019.
9/4/2019 Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo zveřejnit záměr obce Suchonice prodat nemovitý majetek,
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 LVč. 10001 pro katastrální území
Suchonice a obec Suchonice
Záměr byl vyvěšen dne 24.5.2019, dnešního dne jsme obdrželi zpracovaný znalecký posudek ceny lesních
pozemků, ve kterém je stanovena cena obvyklá, tedy nejnižší cena, za kterou je možno pozemky prodat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2019
Se zprávou o hospodaření seznámila přítomné paní Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny činil
5 331 323,84 Kč a u ČNB 220 446,98 Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda se chce někdo z přítomných
k přednesené zprávě vyjádřit? Protože připomínky nebyly, starostka ukončila diskusi k tomuto bodu a
nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Suchonice
k 31.5.2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Závěrečný účet obce Suchonice za rok 2018
Členové zastupitelstva obce měli k dispozici návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2018. Podklady
tvoří účetní závěrka obce k rozvahovému dni 31.12.2018, to je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha , výkaz
FIN 2-12, dále stav půjček a úvěrů, finanční vypořádání dotací, účetní závěrka příspěvkové organizace k
rozvahovému dni 31.12.2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Suchonice za rok 2018.
Starostka otevřela diskuzi k tomuto bodu. Jelikož nikdo neměl námitky ani připomínky, nechala hlasovat o
návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Závěrečný účet Obce Suchonice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Obce Suchonice za rok 2018 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Schválení účetní závěrky obce Suchonice za rok 2018 a převod výsledku hospodaření.
Podklady k účetní závěrce obce Suchonice k rozvahovému dni 31.12.2018 jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha
a příloha účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2018, inventarizační zpráva a zpráva interního auditu.
Členové zastupitelstva byli seznámeni s inventarizační zprávou za rok 2018 na minulém zasedáni, pí.
Gelatková seznámila přítomné se zprávou interního auditu.
Starostka konstatovala, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle
§ 4 vyhlášky 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Výnosy Obce Suchonice v roce 2018 činily 4. 250 482,74 Kč a náklady v roce 2018 činily 3.387 110,27 Kč.
Kladný výsledek hospodaření běžného účetního období obce Suchonice za rok 2018 je 863 372,47 Kč.
Starostka navrhla schválit účetní závěrku obce Suchonice za rok 2018 a převést výsledek hospodaření na
účet 432, což je výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Otevřela diskuzi k tomuto bodu, a
protože nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky, nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku obce Suchonice za rok 2018 a schvaluje převod
výsledku hospodaření na účet předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
6) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Suchonice za rok 2018 a převod výsledku hospodaření.
Podklady k účetní závěrce MŠ Suchonice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018 jsou
výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2018, inventarizační zpráva
a výroční zpráva. Starostka konstatovala, že účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků
podle § 4 vyhlášky 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Výnosy mateřské školy za rok 2018 činily 3 822 811,60 Kč a náklady za rok 2018 činily
2

3 780 168,34 Kč. Kladný výsledek hospodaření běžného účetního období mateřské školy byl 42 643,26 Kč.
Navrhla schválit účetní závěrku Mateřské školy Suchonice za rok 2018 a převést výsledek hospodaření na
účet rezervního fondu příspěvkové organizace. Následně otevřela diskuzi k tomuto bodu a protože nikdo
neměl námitky ani připomínky, nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku MŠ Suchonice za rok 2018 a schvaluje převod
kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu mateřské školy.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
7) Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2019 bylo provedeno starostkou obce dne 15.5.2019 a pí. Skopalíková vám ho
přednese. Po přečtení rozpočtového opatření č. 2/2019 starostka podala návrh na usnesení a nechala o něm
hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
S rozpočtovým opatřením č. 3/2019 dle přílohy č. 3 vás seznámí pí. Skopalíková. Vzhledem k tomu, že
nikdo neměl k předloženému rozpočtovému opatření námitky ani připomínky, nechala starostka hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 /2019 dle přílohy č.3
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
V 18:35 hodin se dostavil pan Jaromír Spurný, který byl omluven, tím se počet členů zastupitelstva zvýšil na
šest.
Valná hromada se konala v dubnu v Kožušanech – Tážalech, byl zde schválen návrh zadávací dokumentace
na projekt Vytvoření strategických dokumentů. Obce budou přispívat na projekt podle počtu objednaných
dokumentů. Dotace z Ministerstva práce a soc. věcí na projekt je 95 %, mikroregion hradí 5 %. Obec
Suchonice si nechala zpracovat pasport hřbitova, pasport dešťové kanalizace, pasport zeleně, strategii
rozvoje veřejné zeleně, koncepci rozvoje sportu.
Budou oslavy 20. výročí založení mikroregionu ve Velkém Týnci. Obce si objednají prezentační materiály.
Výjezdní zasedání mikroregionu se uskuteční ve dnech 20.-22.8.2019. Pojede se do oblasti Ostrožska a
Horňácka, kde bude program jak pro pěší, tak pro cyklisty. Předpokládaný doplatek na účastníka zájezdu je
900,- Kč. Přihlášky je možno podat do 27.6.2019.
- Valná hromada se konala v květnu v Císařově. Byl schválen závěrečný účet mikroregionu za rok 2018,
souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Oslava výročí založení mikroregionu se uskuteční
v sobotu dne 20.7.2019 v zámeckém parku ve Velkém Týnci v rámci Gulášových a pivních slavností. Valná
hromada schválila příspěvky od jednotlivých obcí na prezentační materiály k 20. výročí MK. Sportovní den
MK, který se měl konat 22.6.2019 byl pro malý zájem účastníků zrušen.
Na valné hromadě bylo oznámeno, že bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0009983
na vytvoření strategických dokumentů celkové náklady asi 5 milionů, dotace 95 % , vlastní zdroje ve výši
5% z celkových nákladů projektu, tj. pro všechny obce 251 936,73 Kč. Bude uzavřena smlouva o
spolupráci mezi Sdružením obcí mikroregionu a jednotlivými obcemi, které jsou zapojeny do tohoto
projektu. S návrhem smlouvy členy ZO starostka seznámila. V článku III. odstavci 1) se smluvní strany
dohodly na finančním vypořádání. Obec Suchonice uhradí mikroregionu částku ve výši spoluúčasti, tj.5% z
částky za uvedené projekty a 11% z nákladů na projektovou přípravu. Následně otevřela diskusi k tomuto
bodu. Protože nebyly žádné připomínky, nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje znění Smlouvy o spolupráci mezi Sdružením obcí mikroregionu
Království, Šrámkova 19, Grygov a Obcí Suchonice, Suchonice 29 na realizaci projektu Vytvoření
strategických dokumentů pro sdružení obcí mikroregionu a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
Další návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu Království
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
9) Různé
a) Spolek Odpady Olomouckého kraje rozeslal obcím nabídku, že se mohou stát akcionáři Spolku. Starostka
navrhla, aby se z doklady postupně seznámili všichni členové zastupitelstva a na příštím zasedání sdělili své
stanovisko.
b) Linka Bezpečí, z.s. Praha požádala obec o příspěvek ve výši 2000,-Kč na provoz. Starostka nechala
hlasovat, kdo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2000,- Kč Lince bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
Dalším subjektem, který požádal obec o finanční dar je Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
z Prostějova. Starostka nechala hlasovat, kdo souhlasí s poskytnutím příspěvku Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
c) rekonstrukce místního rozhlasu
Starostka se sdělila přítomným, že místní rozhlas je v havarijním stavu. Starostka oslovila technika
z Kokor, který provedl revizi rozhlasu a navrhl vyměnit zesilovač za nový, včetně hifi věže
s digitálním tunerem, mixážním pultem a stojánkovým mikrofonem. Rozvody po obci z 80% jsou v dobrém
stavu, ale všechny staré ampliony mají různé výkony a jsou silně rezavé, proto je nutné je vyměnit za nové
se stejným výkonem 30W a rovnoměrně je připevnit ke stávajícím držákům od rozhlasového vedení.
Nepotřebné železné stožáry z trubek se zruší. Máme dvě cenové nabídky, ta nižší je na 138811,-Kč včetně
DPH. Obec požádá ještě o jednu cenovou nabídku a starostka vybere zhotovitele. Na zbudování místního
rozhlasu jsou sice poskytovány dotace, ale protože, že je potřeba místní rozhlas udělat co nejdříve, tak
navrhla, aby ho obec zaplatila z vlastních zdrojů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje záměr provést rekonstrukci obecního rozhlasu z rozpočtu obce a
pověřuje starostku vybrat zhotovitele na tuto investiční akci
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.11 bylo přijato
d) žádost o poskytnutí místnosti na činnost a nákup dresů
Pan
dnes informoval starostku, že mladí hoši založili fotbalový klub MFK Suchonice a přednesl
žádost, že se potřebují někde scházet a mít zázemí pro svou činnost. Zeptal se, zda by mohli využívat
místnost v 1. patře sokolovny. Dále by potřebovali pro všechny členy klubu dresy-krátké kalhoty a tričko.
Členové jsou zaregistrováni u svazu Malý fotbal Olomouc. Jedná se o 15 členů a cena jednoho dresu je asi
700,-Kč. Starostka otevřela diskusi k tomuto bodu. Členové zastupitelstva vyjádřili souhlas a proto starostka
nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje členům MFK Suchonice (Malý fotbalový klub) využívat místnost
v 1. patře sokolovny ke své činnosti a to bezplatně
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.12 bylo přijato
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje pořízení 15 kusů dresů pro členy MFK Suchonice z rozpočtu obce
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.13 bylo přijato
10) Diskuze
Starostka řekla, že je potřeba určit správce dětského hřiště u mateřské školy. Zeptala se pana Jaromíra
Spurného, zda by tuto funkci pro obec dělal. Pan Spurný souhlasil.
Dále máme nabídku na bezplatné zapůjčení fotopasti. Členové ZO nemají zájem to využít, protože nevidí
důvod ji někam umístit.
Starostka informovala o výsledku podání žádostí o dotace v roce 2019
-žádost z POV na rekonstrukci veř. osvětlení byla zamítnuta
-žádost z POV na územní plán vyřazena
-na hodové slavnosti od Ol.kraje byla zamítnuta, takže objednaný program uhradíme z vlastních zdrojů
-na opravu hřbitovní zdi z MMR byla zamítnuta
-na opravu márnice ze SZIF zatím nevíme
Starostka se zeptala, kdo má příspěvek do diskuze.
Ing. Pavla Přidalová se přihlásila a navrhla členům ZO, aby občané, kteří nemají trvalý pobyt v obci platili
za jednorázový pronájem sokolovny více než místní občané. Členové ZO souhlasili a navrhli výši pronájmu
1000,-Kč. Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice s účinností od 1.1.2020 schvaluje výši nájemného za nemovitost parc. č. st. 86
(sokolovna) pro zájemce, kteří nemají trvalé bydliště v obci Suchonice, ve výši 1000,-Kč za jednorázové
využití dle nájemní smlouvy. Nájemné pro místní občany zůstává ve výši 500,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.14 bylo přijato
Ing. Tomáš Hluší se zeptal, jak vypadá žádost o dotaci na chodníky.
Starostka sdělila, že přišla výzva na doplnění s 11 připomínkami. Žádost jsme doplnili a dnes byla odeslaná,
takže výsledek zatím není. MAS Hanácké Království náš projekt podpořila a teď je na CRP.
Starostka se zeptala, zda má ještě někdo dotaz do diskuze? Jelikož tomu tak nebylo, starostka poděkovala
přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 5. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2019
Zapisovatel: Marta Skopalíková
Ověřovatelé:

Ing.Tomáš Hluší

……………………
…………................ dne .............................

Ing. Pavla Přidalová .................................dne ..............................
Starostka

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