Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 23.června 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 pět 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 Pavla Nesvadbu a Ing. Pavlu Přidalovou.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu.
Navržený program:

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2015
4) Schválení výběru dodavatele výběrového řízení
5) Schválení smlouvy o dílo na Přístavbu sokolovny
6) Schválení smlouvy o právu provést stavbu
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu
8) Různé:
a) rezervační smlouva mezi Claris realitní kanceláří a obcí Suchonice
b) veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Suchonice
c) veřejné osvětlení
9) Diskuze, závěr
Starostka vyzvala přítomné, zda chce ještě někdo doplnit nebo pozměnit tento navržený
program? K návrhu programu nebyly vzneseny další připomínky na doplnění, tak nechala
hlasovat o navrženém programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 6. zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
- na minulém zasedání zastupitelstva obce Suchonice bylo schváleno objednání pasportu
místních komunikací u společnosti PozGeo, s.r.o. Prostějov, objednávka byla podepsána dne
2.6.2015
- Dohoda č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Suchonice a Statutárním městem
Olomouc ohledně přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků byla podepsána dne
22.5.2015.
- členové zastupitelstva měli promyslet návrhy na řešení odpadu u hřbitova: na hřbitov je
možné umístit černý kontejner o obsahu 1100 l na směsný odpad kalíšky, ten by vyvážely
Technické služby města Olomouce s domovním odpadem. Musela by se však pokaždé otevřít
hlavní brány u hřbitova. Dalším řešením je umístění dvou kusů plastových černých popelnic,

které by prošly brankou u hřbitova a také by se vyvážely s domovním odpadem. Zde by se
ukládal drobný odpad (kalíšky, svíčky). Pro ukládání ostatního odpadu lze za márnici umístit
dřevěnou zástěnu tak, aby návštěvníci hřbitova mohli hřbitovní odpad ukládat za tuto zástěnu.
Tento hřbitovní odpad by obec zavezla na skládku do Mrskles.
Členové zastupitelstva se dohodli na pořízení dvou kusů černých plastových popelnic, které
budou umístěny na hřbitově a koupení dřevěné zástěny za márnici.
V této souvislosti chci upozornit na to, že kontejner na papír bývá soustavně plný, odváží se
jednou za měsíc a cena za odvoz činí 460,- Kč, ročně 5520,- Kč. Proto by bylo výhodnější
zakoupit ještě jednu sběrnou nádobu na papír za cenu do 7000,- Kč. Vyjde to levněji, než
vyvážet papír 2x za měsíc. Kdo tedy souhlasí s nákupem nové sběrné nádoby na papír.
Souhlasilo všech pět členů zastupitelstva.
- Minule jsme řešili opravu vyústění obecní kanalizace do potoka Kopřivnice, která je na
pozemku Pozemkového fondu České republiky a ve správě Povodí Moravy. Jsou tyto
možnosti:
a) požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod části pozemku asi 200 m2, jednalo by se
nejen o část pozemku po výusť kanalizace, ale o část vodního koryta o délce 30 m a šířce 5 m.
b) požádat Pozemkový fond ČR o odkoupení části pozemku
c) požádat povodí Moravy o vstup na pozemek k provedení opravy
Zastupitelstvo obce souhlasilo s tímto postupem, takže obec Suchonice nejdříve požádá o
bezúplatný převod části pozemku.
Chce se ještě někdo vyjádřit ke kontrole usnesení z minulého zasedání? Pokud tomu tak není,
nechávám hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí kontrolu usnesení z 5. Zasedání zastupitelstva
obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Zpráva o hospodaření obce
Zprávu o hospodaření obce k 31.5. 2015 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u České
spořitelny byl 3 438 059,39 Kč a zůstatek na účtu u ČNB byl 31 907,58 Kč. Žádné dotazy
k hospodaření obce nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce bere zprávu o hospodaření obce na
vědomí.
4) Schválení výběru dodavatele výběrového řízení
Ing. Pavla Přidalová informovala přítomné, že dne 19.6.2015 v 18 hodin proběhlo výběrové
řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Přístavba sokolovny. Zúčastnilo se pět
uchazečů. Pozemní stavby Žádník s.r.o., SOPOSTAV-stavební s.r.o. , Ladislav Ječmínekstavební firma, Josef Šlanhof-kompletní stavební práce, S.M.-OLOMOUC, s.r.o. stavební
firma. Členové hodnotící komise vybrali jako nejvhodnější nabídku firmu Pozemní stavby
Žádník s.r.o., Na návsi 117, Velký Týnec a doporučují zastupitelstvu tohoto dodavatele ke
schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
Přístavba sokolovny firmu Pozemní stavby Žádník s.r.o., Na návsi 117, 783 72Velký Týnec.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
5) Schválení smlouvy o dílo na Přístavbu sokolovny

Starostka přednesla smlouvu o dílo schváleného dodavatele firmy, která byla součástí nabídky
do výběrového řízení. Starostka sdělila přítomným, že součástí nabídky není cena za
elektroinstalaci, protože krycí list na elektroinstalaci nebyl součástí projektové dokumentace,
podle které se nabídky jednotlivých firem podávaly. Elektroinstalace se tedy bude muset
dodatečně soutěžit a s vítězem uzavřít další smlouva o dílo. Starostka nechala hlasovat o
schválení smlouvy o dílo s firmou Pozemní stavby Žádník s.r.o., Na návsi 117, Velký Týnec,
783 72.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o dílo s dodavatelem Pozemní stavby
Žádník s.r.o., Na návsi 117, Velký Týnec, 783 72 na akci – Přístavba sokolovny v rozsahu :
architektonická část, zdravoinstalace, plynoinstalace, vedlejší a ostatní náklady celkem
v hodnotě 1.103.035,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
6) Schválení smlouvy o právu provést stavbu
Starostka přečetla žádost o souhlas s výstavbou vchodu na obecním pozemku pro rodinný
dům slečny xxxxxxxxx. Podle přiloženého náčrtu není možné posoudit, jak bude přístavba
vypadat. Navrhuje tedy písemně vyzvat stavební dozor na stavbě sl. xxxxxxx k doplnění
přesného nákresu a popisu stavby vchodu do domu. Z těchto důvodů nemůže být smlouva o
právu provést stavbu uzavřena. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vyzvat stavební dozor
k doplnění žádosti pro stavbu vchodu do domu sl. xxxxxxx.
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu
Valná hromada mikroregionu se konala 28.5.2015 v Císařově. Mikroregion získal dotaci
z MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt „Poznáváme u sousedů,
zlepšujeme u nás“ ve výši 200 tisíc Kč, je to 70 % celkových výdajů na projekt. Proběhly
plánované sportovní a kulturní akce mikroregionu.
Zastupitelstvo bere zprávu z valné hromady mikroregionu na vědomí.
8) Různé
a) rezervační smlouva mezi Claris realitní kanceláří s.r.o. a Obcí Suchonice
Zájemce Obec Suchonice podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zájem uzavřít s klientem
zprostředkovatele v průběhu rezervační lhůty (do 30.8.2015) smlouvu o koupi předmětu
prodeje uvedeného v článku I. Jedná se o nemovitost p.č. 46-zahrada o výměře 366 m2 a
p.č.st. 109- jiná stavba, vše zapsáno na LV č. 201, k.ú. Suchonice, obec Suchonice. Cena
nemovitostí je 50 tisíc Kč. Kupující obec Suchonice má povinnost uhradit daň z nabytého
nemovitého majetku ve výši 4% z kupní ceny, tj.celkem 2000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rezervační smlouvu mezi Claris realitní kancelář
s.r.o., Nový Jičín a Obcí Suchonice a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
b) veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Suchonice
Starostka sdělila přítomným, že Středisku rané péče SPRP Olomouc byla schválena
zastupitelstvem dotace z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 5000,-Kč. Protože se jedná o
veřejné prostředky, které podléhají vyúčtování je potřeba schválit veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
5000,-Kč mezi Obcí Suchonice a Středisko rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52,
779 00 Olomouc a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
c) veřejné osvětlení
Firma Jiří Hofmeister nainstalovala v obci 3 kusy svítidel LED. Starostka se zeptala členů
zastupitelstva, zda souhlasí, aby v celé obci byla namontována svítidla LED bez stmívání.
Všichni členové zastupitelstva souhlasili. Starostka navrhla, že obec požádá ještě o jednu
cenovou nabídku na stejný typ svítidel, aby byly celkem tři nabídky. Zastupitelstvo s návrhem
souhlasilo.
9) Diskuse
- Starostka oznámila informaci, že od 1.7. 2015 majitel zavírá v Suchonicích obchod. Majitel
nemovitost nabídl k odkoupení obci Suchonice a nechal zpracovat znalecký posudek, který
ještě není hotový. Starostka řekla, že obec musí nakupovat za cenu obvyklou, takže v případě
zájmu by obec nechala zpracovat posudek o ceně obvyklé neboli tržní. Starostka se zeptala,
zda by zastupitelstvo souhlasilo s odkoupením nemovitosti. Všichni členové vyjádřili souhlas.
- Starostka seznámila zastupitelstvo s Rozhodnutím ministerstva zemědělství o zamítnutém
odvolání obce Suchonice a platném rozhodnutí krajského úřadu. Proti tomuto rozhodnutí není
odvolání. Jediný opravný prostředek je podat žalobu ve správním soudnictví. Obec Suchonice
pověří právníka, aby posoudil úspěšnost případné žaloby a zda by ji doporučil.
- p. Jaroslav Štěpán- zda cenová nabídka na veřejné osvětlení je včetně prodloužení světel
k jejich rodinnému domu. Ing. Přidalová odpověděla, že prodloužení osvětlení v cenové
nabídce nebylo.
- pí. Věra Štěpánová informovala přítomné, že 3. července se koná na hřišti vítání prázdnin.
Budou zde soutěže, opékání špekáčků. Bylo by potřeba zajistit reprodukovanou hudbu.
Starostka řekla, že hudbu zajistí.
Další diskuzní příspěvky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila
zasedání v 19:10 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 6. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 29.6.2015
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba

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

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

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

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

