Zápis

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 10. září 2019 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Ing. Hluší Tomáš
Hacsiková Jana, 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: Jana Hacsiková a Pavel Nesvadba
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 31.8.2019
4) Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým
krajem
5) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební úpravy
chodníků
6) Vyhodnocení cenových nabídek na Rekonstrukci místního rozhlasu
7) Rozpočtová opatření
8) Dohoda o ukončení spolupráce-ukončení smlouvy o dílo o odvozu odpadů
s Technickými službami města Olomouce, a.s.
9) Nabídka na odkoupení akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
10) Zpráva z valné hromady Mikroregionu království
11) Různé
12) Diskuze, závěr
Starostka vyzvala přítomné, zda chce někdo navržený program doplnit nebo pozměnit? Protože tomu tak
nebylo, ukončila diskusi k tomuto bodu a nechala hlasovat o programu dnešního zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z 5. zasedání
Číslo usnesení 11/5/2019 - Zastupitelstvo obce Suchonice pověřilo starostku vybrat zhotovitele na investiční
akci – Rekonstrukce obecního rozhlasu. Starostka oslovila 3 dodavatele s žádostí o cenovou nabídku na tuto
investiční akci. Jednotlivé nabídky budou projednány v bodu 6) tohoto programu.
Členové zastupitelstva se seznámili s nabídkou na odkoupení akcií Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a.s. K této problematice se členové ZO mohou vyjádřit v bodu 9). Jiné úkoly
z minulého zasedání nebyly. Starostka se zeptala, jestli má ještě někdo připomínky ke kontrole usnesení
z minulého zasedání? Protože tomu tak nebylo, nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2019
Se zprávou o hospodaření obce seznámila přítomné paní Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny
činil 5 421.041,47 Kč a u ČNB 21.348,58 Kč. Starostka vyzvala přítomné, zda se chtějí ke 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 31.8.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
Obec Suchonice podala žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje na akci Rekonstrukce veřejného
osvětlení. Ve Sdělení Olomouckého kraje ze dne 10.5.2019 bylo uvedeno, že naší žádosti o poskytnutí
dotace nebylo vyhověno a že naše žádost byla zařazena do seznamu náhradních žadatelů. Obec se rozhodla
provést realizaci vlastními prostředky. Dne 6.9.2019 jsme dostali sdělení z Olomouckého kraje, že naše
žádost byla zařazena do seznamu náhradních žadatelů a na základě odstoupení od uzavření veřejnoprávní
smlouvy ze strany příjemce dotace v dotačním programu je naše obec oprávněna k přijetí dotace dle
schváleného pořadí náhradních žadatelů. Jedná se o částku 285.000,- Kč. Pokud chceme tuto dotaci získat,
musíme přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace schválit. Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje „Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ z dotačního titulu 1 „Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce“ na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ ve výši 285 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Starostka přečetla smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/03733/OSR/DSM a vyzvala přítomné, aby se
vyjádřili. Jelikož žádné připomínky nebyly, nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/03733/OSR/DSM uzavřenou
mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc a příjemcem Obcí
Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
5) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební úpravy chodníků
Dne 3.9.2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – Stavební úpravy
chodníků. Bylo osloveno 5 firem: Pozemní stavby Žádník s.r.o., Brodacký Antonín s.r.o., Spro stavby s.r.o.,
Stavební firma Toma Olomouc a Sopostav- stavební s.r.o. Z těchto pěti oslovených firem nabídku podaly
dvě firmy a to Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice –Lašťany 535 a Sopostav- stavební s.r.o., Nenakonice
538. Výběrová komise ve složení Jitka Růžičková, Ing. Pavla Přidalová, Ing. Tomáš Hluší a Pavel Nesvadba
posoudili jednotlivé nabídky. Jediným kritériem byla cena zakázky včetně DPH. Na prvním místě se
umístila firma Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice- Lašťany 535, 783 16 Dolany, IČ: 28654501 s celkovou
cenou 2 117.360,90 Kč s DPH. Na druhém místě s celkovou cenou 2 119.109,43 Kč s DPH se umístila
firma Sopostav – stavební s.r.o. Výběrová komise nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební
úpravy chodníků firmy Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice- Lašťany 535, 783 16 Dolany, IČ: 28654501
s celkovou cenou 2 117.360,90 Kč s DPH doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Starostka vyzvala
přítomné k diskusi k tomuto bodu. Potom nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
Stavební úpravy chodníků firmu Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice- Lašťany 535, 783 16 Dolany, IČ
28654501
2

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6 bylo přijato.

Proti

0

Zdrželi se 0

Starostka seznámila přítomné s návrhem smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
Stavební úpravy chodníků, která bude uzavřena mezi objednatelem Obcí Suchonice a zhotovitelem
Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice- Lašťany 535, 783 16 Dolany, IČ: 28654501 za celkovou cenu
2 117.360,90 Kč s DPH. Zeptala se přítomných, jestli má někdo ke smlouvě připomínky? Protože
připomínky nebyly, nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Suchonice, Suchonice 29,
783 57 Tršice a zhotovitelem Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice- Lašťany 535, 783 16 Dolany na akci
Stavební úpravy chodníků za celkovou cenu 2 117.360,90 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
6) Vyhodnocení cenových nabídek na Rekonstrukci místního rozhlasu
Vzhledem k tomu, že již delší dobu nefunguje obecní rozhlas, pověřilo starostku na minulém zasedání
zastupitelstvo obce Suchonice, aby zajistila průzkum trhu na dodavatele akce Rekonstrukce místního
rozhlasu. Obecní úřad obdržel tři nabídky:
,
s částkou 164.100,- Kč bez DPH,
,
s částkou 152.400,- Kč bez DPH a
,
,
s částkou 114.720,- Kč bez DPH.
Nejvýhodnější nabídka je od
,
,
s částkou 114.720,- Kč bez DPH.
Starostka se zeptala, jestli má někdo k výběru dodavatele připomínky? Protože tomu tak nebylo, nechala
hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce
místního rozhlasu firmu
,
,
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Starostka seznámila přítomné s návrhem smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
Rekonstrukce místního rozhlasu, která bude uzavřena mezi Obcí Suchonice a firmou
,
,
s cenou 114.720,- Kč bez DPH a cenou 138.811,- Kč s DPH.
Protože nikdo neměl k předložené smlouvě připomínky, starostka hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Suchonice, Suchonice 29,
783 57 Tršice a zhotovitelem
,
,
na akci Rekonstrukce místního
rozhlasu za cenu 138.811,- Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
7) Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2019 bylo provedeno starostkou obce dne 15.5.2019 a pí. Skopalíková s ním
seznámila členy ZO. Protože k tomuto bodu nebyly žádné připomínky a nechala starostka hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2019
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
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S rozpočtovým opatřením č. 5/2019 dle přílohy č. 3 seznámila členy ZO 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. 5 /2019 dle přílohy č.3
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
8) Dohoda o ukončení spolupráce-ukončení smlouvy o dílo o odvozu odpadů s Technickými službami
města Olomouce, a.s.
Obci Suchonice byla dne 18.7.2019 doručena „Dohoda o ukončení spolupráce mezi Obcí Suchonice a
Technickými službami města Olomouce a.s., kdy spolupráce má být ukončena k 31.12.2019. Už nyní z naší
obce odváží odpad Marius Pedersen a.s., provozovna Šternberk. Za rok 2018 obec Suchonice zaplatila za
odvoz odpadu celkem 96.957,- Kč, za letošní rok za měsíce 1-6 obec zaplatila 91.080,- Kč.
Starostka navrhuje dohodu o ukončení spolupráce schválit a provést výběrové řízení na nového dodavatele
služeb - odvozu odpadů, který by odvážel odpad od 1.1.2020. Bude se jednat o veřejnou zakázku malého
rozsahu, proto stačí oslovit tři firmy. Starostka navrhuje oslovit firmy, které svážejí odpad ze sousedních
obcí, případně ještě Technické služby Přerov, Marius Pedersen a.s., firmu Stolička (vyváží odpad ze
sousedních Nelešovic).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s Dohodou o ukončení spolupráce mezi Obcí
Suchonice a Technickými službami města Olomouce a.s., na základě které bude ukončena smlouva o dílo o
odvozu odpadů ke dni 31.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku obce provedením výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Odvoz komunálního odpadu z obce Suchonice“.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
9) Nabídka na odkoupení akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
Všichni členové zastupitelstva se mohli seznámit s nabídkou na odkoupení akcií Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje a.s. Nabídka obsahovala návrh Smlouvy o převodu akcií mezi Olomouckým krajem a
Obcí Suchonice. Obec Suchonice má možnost odkoupení akcií, jejich počet se rovná počtu obyvatel, nyní
185 a cena jedné akcie je 15,- Kč. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S každou akcií je při
hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkem je vydáno 440 000 kusů akcií, tedy
obec Suchonice by měla sílu 185 hlasů. Jsou tři varianty majetkového vstupu do Společnosti, dvě varianty
jsou nepřímý akcionář a jedna varianta je přímý akcionář. Starostka otevřela diskusi k tomuto bodu. Po té
nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice neschvaluje účast a vstoupení obce Suchonice do společnosti Servisní
společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České
republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,779 00 Olomouc, IČO 07686501 jako přímý ani
nepřímý akcionář.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
10) Zpráva z valné hromady mikroregionu
Valná hromada mikroregionu se konala v Dubu nad Moravou dne 27.6.2019. Byla projednána příprava
oslav 20. výročí založení mikroregionu ve Velkém Týnci, Královského triatlonu v Majetíně a Expedice MK
do Horňácka a Slovácka. Valná hromada MK schválila přijetí dotace od Ol. kraje na projekt Kulturní rok a
přijetí dotace z MMR na projekt Mikroregion Království-za poznáním a vzděláním v roce 2019. Dotaci na
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projekt Nakládání s odpady v mikroregionu Království a obci Rokytnice MK nedostal. Dále byli starostové
jednotlivých obcí požádáni, aby zajistili fotografie na fotografickou soutěž.
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. 15 bylo přijato.
11) Různé
a) výpověď pronájmu pozemku par.č. 50 v k.ú. Suchonice
a
obci Suchonice předali dne 9.7.2019 výpověď ze smlouvy o pronájmu pozemku,
sjednané dne 21.1.2018. Jedná se o pozemek par.č , zahrada o výměře
. Nájemní smlouva bude
ukončena 31.12.2019 a k tomuto datu žádají o odstranění veškerých betonových patek a základů, které se na
pozemku vyskytují. Starostka řekla, že na odstranění patek a základů bude potřeba pozvat pravděpodobně
menší bagr. Členové ZO berou informaci na vědomí.
b) žádost o opoždění spoje 23
KIDSOK zaslal emailem obci Suchonice žádost o vyjádření k opoždění spoje 23 linky 891346 jedoucí
z Olomouce do Nelešovic s odjezdem v 15 hodin na požadovaný odjezd v 15:20 hodin. Paní Hacsiková a
Gelatková řekly, že udělaly průzkum u cestujících a nikdo nechtěl spoj opozdit. Obec Suchonice zašle
vyjádření, že s opožděním spoje nesouhlasí.
c) deratizace potkanů v obci
Starostka konstatovala, že v obci Suchonice proběhla dne 13.8. deratizace umístěním návnad do
kanalizačních vpustí. Dne 27.8. byla provedena kontrola kanalizační sítě. Nebyl zjištěn výskyt škodlivých
hlodavců ani zůstatek položené návnady.
d) hodové slavnosti
Dne 28. září se budou konat hodové slavnosti. Na programu je mše svatá v 11 hodin. Ing. Tomáš Hluší
sdělil, že hudební doprovod zajistí pan
. V odpoledních hodinách bude operetní vystoupení
umělců Moravského divadla Olomouc. Starostka se zeptala přítomných členů ZO, zda souhlasí, aby obec
Suchonice uhradila honorář za provedení hudby a zpěvu při mši dne 28.9.2019. Všichni členové ZO
souhlasili.
e) údržba a sečení trávy na pozemku u MŠ
Pan
se nabídl, že bude udržovat hřiště u mateřské školy pozemek par.č.46, to znamená
sečení trávy, pletí bylinkových záhonů, zalévání, dále sečení hřiště a venkovní posilovny pozemky par.č
466/1 a 466/2. Obec s ním sepíše dohodu o provedení práce a předá mu benzínovou sekačku.
12) Diskuze a závěr
Starostka vyzvala členy ZO k diskuzi.
Paní Milada Gelatková se zeptala
-Zda se bude řešit stání pro nádoby na tříděný odpad?
Starostka řekla, až bude známý nový odvozce odpadu, tak budeme řešit i umístění nádob.
-Zda rekonstruovaný místní rozhlas bude bezdrátový? Nebude, budou klasické ampliony a funkční vedení
bude použito, poškozené bude nahrazeno novým.
-Pořídí obec žaluzie do sokolovny? Obec osloví dodavatele žaluzií a nechá je vyrobit včetně sítí proti
hmyzu.
Starostka oznámila členům zastupitelstva, že někteří občané mají zájem o dlaždice ze stávajícího chodníku.
Starostka navrhla, aby se dlaždice prodali zájemcům za cenu 1 Kč/kus a zájemci musí podat písemnou
žádost na obecní úřad. Uděláme pořadník tak, aby nejdříve byli uspokojeni zájemci, kteří se přihlásí jako
první. Všichni členové zastupitelstva souhlasili.
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.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 5. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 16.9.2019
Zapisovatel: Marta Skopalíková
Ověřovatelé:

……………………

Jana Hacsiková

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

Pavel Nesvadba

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

Starostka

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