Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 17. července 2015 v 17 hodin.
1) Zahájení a schválení programu zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 17 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 Ing. Petra Wagnera a Miladu Gelatkovou. 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 30.6.2015
4) Žádost DFK Trading s.r.o., o vyjádření ke změně využívání části
stavby
5) Zahájení správního řízení ve věci rozhodnutí o udělení souhlasu
k provozování zařízení
6) Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků
7) Rozpočtové opatření č. 1/2015
8) Různé
-Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Království
9) Diskuze, závěr
Starostka vyzvala přítomné, zda chce někdo navržený program doplnit nebo pozměnit.
Protože k programu zasedání nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, dala o programu
zasedání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 7. zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- na minulém zasedání zastupitelstva obce Suchonice byla schválena smlouva o dílo s firmou
Pozemní stavby Žádník s.r.o. a starostka obce pověřena podpisem této smlouvy. Smlouva
byla podepsána dne 24.6.2015.
- dále byla schválena rezervační smlouvu s firmou Claris a starostka obce pověřena podpisem
této smlouvy - tato smlouva zatím nebyla podepsána, zástupce firmy čeká na vyjádření
věřitelského výboru ohledně ceny pohostinství. Pozemek bez pohostinství zatím nebude
prodán. Rezervační smlouva je platná do 30.8.2015 (do té doby může být podepsána).

- byla schválena smlouva mezi Obcí Suchonice a Střediskem rané péče a starostka obce
pověřena podpisem této smlouvy. Smlouva dosud zatím nebyla podepsána ze strany Střediska
rané péče.
- zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce vyzvat stavební dozor na stavbě slečny
k doplnění žádosti ohledně souhlasu s výstavbou vchodu pro rodinný dům č.p.
v obci
Suchonice. Výzva byla stavebnímu dozoru zaslána a pan
ani nikdo jiný se dosud
neozval.
Má někdo ke kontrole usnesení z minulého zasedání nějaké připomínky? Pokud tomu tak
není, nechávám hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí kontrolu usnesení z
6. zasedání zastupitelstva obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
3) Zprávu o hospodaření obce k 30.6.2015 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u
České spořitelny byl 3.706 122,90 Kč a zůstatek na účtu u ČNB byl 31 895,98 Kč. Žádné
dotazy k hospodaření obce nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce bere zprávu o hospodaření
obce na vědomí.
4) Žádost DFK Trading s.r.o., o vyjádření ke změně využívání části stavby na pozemku p.č.
121 v k.ú. Suchonice
Ke změně využití části stavby je třeba vyjádření Obce Suchonice. Záležitost jsme řešili na
pracovní schůzce a výsledkem schůzky bylo vyjádření, které starostka přednesla přítomným.
Vyzvala přítomné, zda má někdo k vyjádření připomínky nebo je chce doplnit. Protože tomu
tak nebylo, nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vyjádření ke změně využití stavby na
pozemku parc. č. 121 v k.ú. Suchonice na zařízení ke sběru, výkupu, úpravu a využívání
odpadů kategorie ostatní odpad za podmínek, že provoz zařízení nebude mít negativní vliv na
životní prostředí včetně vlivu dopravy spojené s provozem zařízení a současně za podmínky,
že do zařízení budou přijímány jen odpady kategorie ostatní uvedené v návrhu provozního
řádu části 2.- Charakter a účel zařízení, bod 2.1. Přehled druhů odpadů přijímaných do
zařízení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Zahájení správního řízení ve věci rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení
Obec Suchonice dostala do datové schránky dne 25.6.2015 Oznámení o zahájení správního
řízení ve věci rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, úpravě
a využívání odpadů a zpracování elektroodpadu na pozemcích parc. č. 121 a 463/28 v k.ú.
Suchonice žadatele DFK Trading s.r.o., Suchonice 72. Obec jako účastník řízení může
uplatnit návrhy, důkazy a připomínky k tomuto řízení do 25.7.2015. Pracovní schůzka
zastupitelstva dne 11.7.2015 se týkala i připomínek k předloženému provoznímu řádu zařízení
ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadu a zpracování elektroodpadu. Po jednání se
zástupci firmy DFK Trading s.r.o., byl provozní řád upraven. Z provozního řádu byly
vyřazeny některé druhy odpadu a také zpracování elektroodpadu. Po tomto jednání budou do
zařízení přijímány jen odpady kategorie ostatní, které jsou uvedeny v v návrhu provozního
řádu části 2.- Charakter a účel zařízení, bod 2.1. Přehled druhů odpadů přijímaných do
zařízení.

Starostka předložila návrh vyjádření ve věci rozhodnutí udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru, úpravě a využívání odpadu, kterou Obec Suchonice předloží Krajskému
úřadu po zaslání upraveného provoznímu řádu. Vyzvala přítomné, zda má někdo k tomuto
vyjádření nějaké připomínky, návrhy nebo dotazy? Protože tomu tak nebylo, nechala hlasovat
o vyjádření k návrhu provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu, úpravy a využívání odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření obce Suchonice k návrhu provozního řádu zařízení ke
sběru, výkupu, úpravy a využívání odpadu společnosti DFK Trading s.r.o., Suchonice 72, 783
57 Tršice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
6) Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků
Magistrát města Olomouce dodatkem ukončuje veřejnoprávní smlouvu k 31.12.2015 na
výkon přenesené působnosti za obec Suchonice na úseku přestupků. Proběhlo setkání starostů
a primátora a závěrem byl návrh dohody, aby obce přispívaly ve výši 8% ročního příspěvku
obce na výkon státní správy. Pro obec Suchonice by se jednalo o částku 4352,- Kč. Obec
Suchonice za poslední 3 roky neřešila ani jeden přestupek. V případě, že obec nepřistoupí na
dohodu, musí zřídit přestupkovou komisi a vést agendu přestupků.
Návrh usnesení
Obec Suchonice souhlasí s dohodou přispívat Statutárnímu městu Olomouc úhradu nákladů,
která bude stanovena ve výši 8% každoročního příspěvku obce na výkon přenesené působnosti
v základním rozsahu.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 7
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 nebylo přijato.
7) Rozpočtové opatření č. 1/2015 dle přílohy č. 3 přednesla pí. Skopalíková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015 dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
8/ Různé
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Království za rok 2014 a Zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2014 přenesla pí. Skopalíková. Závěrečný účet schválila valná hromada
mikroregionu dne 25.6.2015 v Majetíně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí Závěrečný účet sdružení obcí mikroregionu
Království za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
9/ Diskuze
-Starostka sdělila, že než se vyřeší situace s místním obchodem, tak požádá pojízdnou
prodejnu pečiva, zda by mohla Suchonice zásobovat.
-Starostka se zeptala přítomných, jestli obec Suchonice bude pořádat ukončení prázdnin.
Návrh byl takový, že pokud se uskuteční hasičská soutěž, tak ukončení nedělat, v opačném
případě udělat. Termín pro tuto akci by byl 29. srpna 2015.

Starostka navrhla, že k márnici se zabuduje na odpad ze hřbitova plotový dílec. Členové
vybrali z předložené nabídky díl č.8, označení solid o rozměru 100x180 cm. Pan Nesvadba
Pavel jej zabuduje za márnici.
Další diskusní příspěvky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila
zasedání v 17:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 7. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č.1/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 21.7.2015
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Ing. Petr Wagner

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

Milada Gelatková ...................................... dne ......................................
Starostka:

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

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

