Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 21. května 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 sedm 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 paní Miladu Gelatkovou a ing. Tomáše Hlušího. 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) Závěrečný účet obce Suchonice za rok 2014
4) Účetní závěrka obce Suchonice za rok 2014
5) Účetní závěrka Mateřské školy Suchonice za rok 2014
6) Dodatek č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy
7) Vzorová smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV Ol. kraje 2015
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
9) Žádost o vyjádření ke změně využití území pro zpevněnou plochu p.č.463/2
10) Různé
a) objednávka na pasport místních komunikací
b) novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev
c) smlouva na odvoz biologicky rozložitelných odpadů
11) Diskuze, závěr
- zmocnění starostce k provádění rozpočtových opatření
10) Diskuze a závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 5. zasedání
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce požádat Centropol Energy, a.s. aby obci Suchonice poskytla
ceny za el. energii podle cenové nabídky společnosti RIGHT POWER energy a.s.. Tato žádost byla

zaslána, ale do minulého zasedání jsme nedostali od firmy odpověď. Dne 7.4. jsme dostali od firmy
Centropol nový ceník platný od 1.4.2015 do 31.12.2016 s tím, že Centropol akceptoval ceny RIGHT
POWER energy. Je možno udělat další poptávku v termínu, kdy je možné dát tříměsíční výpověď u
Centropol Energy a.s.
- Obec měla vyzvat majitele nemovitosti na parcele
, aby zabezpečili plechy na střeše.
Majitelé byli telefonicky vyzváni a provedli opatření.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí kontrolu usnesení ze 4. zasedání
zastupitelstva obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3) Paní Skopalíková Vás seznámí se stavem příjmů a výdajů za rok 2014, stavem finančních
prostředků na běžném účtu za rok 2014 a s vyúčtováním dotací za rok 2014. Součástí závěrečného
účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Suchonice za rok 2014. S touto zprávou
Vás seznámí paní Milada Gelatková. Chce se k závěrečnému účtu někdo vyjádřit? Protože tomu tak
nebylo nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice se závěrečným účtem obce Suchonice za rok 2014 a
se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2014 souhlasí bez výhrad
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Podklady k účetní závěrce jsou: výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha účetní závěrky. Účetní
závěrka musí splňovat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace dle vyhlášky č.
220/2013 Sb. Chce se někdo k účetní závěrce vyjádřit nebo se na něco zeptat? Pokud tomu tak není,
nechávám hlasovat o návrhu usnesení č. 4.
Návrhu usnesení Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku Obce Suchonice za rok
2014 .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Výsledek hospodaření obce Suchonice za rok 2014 činil 220 288,25 Kč, starostka navrhla, aby se
celý výsledek hospodaření převedl na účet nerozděleného zisku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Suchonice schvaluje převod výsledku hospodaření na účet
nerozděleného zisku.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
5) Účetní závěrka Mateřské školy Suchonice za rok 2014
Podklady k účetní závěrce Mateřské školy Suchonice jsou: výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha
účetní závěrky. Tyto podklady jste dostali s pozvánkou. Účetní závěrka musí splňovat věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. Výsledek
hospodaření MŠ Suchonice za rok 2014 byl 94936,41 Kč. Na minulém zasedání jsme schválili
převod kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu. Chce se někdo k účetní závěrce
Mateřské školy Suchonice vyjádřit nebo se na něco zeptat? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat
o návrhu usnesení
Návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku mateřské školy Suchonice,
příspěvkové organizace za rok 2014 .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 6 bylo přijato.

6) Dohoda č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy
Obec Suchonice má uzavřenou smlouvu se statutárním městem Olomouc na výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků ze dne 7.2.2003. Předmětem dohody č.1 o změně veřejnoprávní
smlouvy je změna v době trvání na dobu určitou do 31.12.2015. Do této doby bude obcím nabídnuta
jiná veřejnoprávní smlouva od Statutárního města Olomouc. Starostka nechala hlasovat o návrhu
usnesení Zastupitelstvo Obce Suchonice schvaluje dohodu č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy mezi
Statutárním městem Olomouc a Obcí Suchonice ze dne 7.2.2003.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
7) Vzorová smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV Ol. kraje 2015
Obec Suchonice dne 27.4.2015 obdržela oznámení o přidělení dotace na projekt „Přístavba k
budově sokolovny“ a to ve výši 300 tisíc korun. Pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace je potřeba usnesení zastupitelstva o schválení vzorové smlouvy. Starostka vyzvala přítomné
k hlasování o návrhu usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
Starostka informovala přítomné o konání valné hromady v Kožušanech Tážalech. Mikroregion
dostane dotaci ve výši 30 tisíc na projekt Kulturní rok 2015 a dotaci ve výši 20 tisíc na vydání knihy
u příležitosti 15. výročí založení mikroregionu království. Do projektu malovaná mapa se obec
Suchonice nezapojí. Ve dnech 18. až 20. srpna se uskuteční expedice do území MAS Šluknovsko.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
9) Žádost o vyjádření ke změně využití území pro zpevněnou plochu
Společnost
v zastoupení ing.
požádala obec Suchonice o vyjádření ke změně
využití území venkovní zpevněné plochy p.č.
v k.ú. Suchonice. Plocha původně určena ke
skladování nehořlavého odpadu má sloužit ke skladování odpadů uvedených v příloze. Jedná se o
množství maximálně 4200 tun odpadu. Starostka přečetla členům zastupitelstva návrh vyjádření
k této žádosti o změně využití území a nechala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili. Člen ZO
Jaromír Spurný požádal, zda by mu mohla být ofocena příloha žádosti s uvedenou specifikací
odpadů. Starostka souhlasila s pořízením kopie. Dále se nikdo nevyjádřil a starostka nechala hlasovat
o návrhu usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí Vyjádření obce Suchonice ke změně využití území pro
venkovní zpevněnou plochu v k.ú. Suchonice, p.č.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
10) Různé
a/ Starostka sdělila přítomným členům, že pro nový územní plán bude potřeba pasport místních
komunikací. Obec dostala nabídku od společnosti PozGeo, s.r.o. , Budovcova 6, Prostějov na
zpracování pasportu v elektronické podobě a v počtu jednoho výtisku dokumentace za cenu 13 455,Kč. Termín plnění do konce srpna 2015.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje objednávku na pasport místních komunikací u společnosti
PozGeo, s.r.o. , Budovcova 6, Prostějov za cenu 13 455,-Kč včetně DPH
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.11 bylo přijato.
b/ Starostka dala na vědomí členům zastupitelstva, že došlo ke změně nařízení vlády č.37/2003 Sb, o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Novele má účinnost od 1.4.2015. Pro neuvolněné
členy zastupitelstva došlo k navýšení měsíčních odměn až o 3,5 %. Starostka informovala, že
odměny členům zastupitelstva zůstávají ve stejné výši. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
c) Starostka informovala, že je uzavřena smlouva s Ing. Svatoplukem Kleinem na odvoz biologicky
rozložitelného odpadu. Obec získala od něho do nájmu dva kontejnery na biologický odpad. Nájem
je 200,-Kč ročně. V případě naplnění kontejnerů bude obec Suchonice telefonicky žádat o odvoz.
Tímto obec splnila povinnost, že bude likvidovat biologický odpad vzniklý v obci Suchonice a
všichni občané budou mít prostor, kam odpad uložit.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
10) Diskuze
Starostka
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 ...........................................

