Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 8. října 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 Jaromíra Spurného a Ing. Tomáše Hlušího. 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 30.9.2015
4) Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 46-zahrada a p.č. st. 109-jiná stavba
5) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí příspěvku
6) Výběr dodavatele na rekonstrukci veřejného osvětlení
7) Rozpočtová opatření č. 2/2015
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
9) Různé
a/ cenové nabídky na elektroinstalaci v sokolovně
b/ smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
c/ příkazní smlouva
d/ smlouva o společném postupu zadavatelů
e/ žádost p.

10) Diskuze, závěr

Starostka vyzvala přítomné, zda chce někdo navržený program doplnit nebo pozměnit ?
Protože k programu zasedání nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, nechala starostka o
programu zasedání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje
program 8. Zasedání zastupitelstva obce
SuchoniceStarostka se zeptala
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Proti

0

Zdrželi se 0

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- úkoly z minulého zasedání nevyplynuly. Co se týká požádání o bezúplatný převod části
pozemku 552 a části koryta Kopřivnice do majetku obce - obec Suchonice požádala Krajský
pozemkový úřad dne 8.9.2015 o souhlas s provedením stavby opravy výusti stokové

kanalizace, ale do dnešního dne jsme nedostali odpověď. Vzhledem k tomu, že očekáváme
kladnou odpověď, starostka navrhuje toto usnesení:
Návrh usnesení:
V případě souhlasu Krajského pozemkového úřadu s provedením stavby opravy výusti stokové
kanalizace na pozemku p.č. 552 a zatrubnění části potoka Kopřivnice nechá obec Suchonice
vypracovat projektovou dokumentaci a při realizaci stavby bude použit materiál z vybourané
opěrné zdi, uložený na pozemku parc. č.464/2 v k.ú. Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
- Objednávka na pasport místních komunikací byla podepsána s firmou PozGeo s.r.o.,
Prostějov. Tato firma zanikla a závazek převzala firma Ing. Martin Lehocký, geodetická
kancelář Geoleho, Olomouc. Cenová kalkulace zpracování PMK 13900, sleva 2780, cena po
slevě 11120,-Kč.
Starostka se zeptala, zda má někdo ke kontrole usnesení z minulého zasedání nějaké
připomínky. Protože tomu tak nebylo, nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3) Zprávu o hospodaření obce k 30.9.2015 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u
České spořitelny byl 4.390 301,17 Kč a zůstatek na účtu u ČNB byl 45 361,18 Kč. Žádné
dotazy k hospodaření obce nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce bere zprávu o hospodaření
obce na vědomí.
4) Na základě rezervační smlouvy byla uhrazena cena za kupované nemovitosti ve výši
50000,- Kč. Obec Suchonice obdržela návrh kupní smlouvy se kterou starostka seznámila
přítomné a navrhla toto usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje kupní smlouvu mezi kupujícím Obcí Suchonice a
prodávajícím
.
,
,
,
na
nemovitosti pozemek parcela st.109 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcela č.46,
zahrada za sjednanou kupní cenu 50000,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Hospic na Svatém Kopečku požádal obec o poskytnutí příspěvku na nákup ventilátorů na pokoje
klientů. Pro poskytnutí dotace je třeba uzavřít s hospicem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Starostka navrhuje dotaci ve výši 3000,-Kč. Protože nikdo z přítomných neměl jiný návrh, nechala
starostka o tomto návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
3000,- Kč mezi obcí Suchonice a Hospicem na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
6) Obec Suchonice obdržela 3 cenové nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení , která
spočívá ve výměně stávajících světel za svítidla LED. Nabídky jsou následující: za prvé Jiří
Hoffmeister, Revoluční 20, Olomouc, za druhé Zdeněk Halabica-ELSAZ, Gen. Hrušky

1210/22, Ostrava-Mariánské hory, za třetí EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472,
Valašské Meziříčí. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma Jiří Hoffmeister, Revoluční 20,
779 00 Olomouc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na rekonstrukci veřejného osvětlení firmu
Hofmeister Jiří, Revoluční 20, 779 00 Olomouc s tím, že žádná z položek při realizaci
nepřekročí jednotkovou nabídkovou cenu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
7) Rozpočtové opatření č. 2/2015 dle přílohy č. 3 přednesla pí. Skopalíková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2015 dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
8) Valná hromada mikroregionu se konala dne 24.9.2015 v Krčmani. Mikroregion připravuje
veřejnou zakázku: „Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro členské obce
Sdružení obcí mikroregionu Království.“ Obcím byly předloženy návrhy příkazní smlouvy a
Smlouva o společném postupu zadavatelů. Účastníci fotografické soutěže musí odevzdat
snímky a obrazy do 31.10.2015, vernisáž a vyhlášení výsledků fotografické soutěže bude
v Císařově dne 15.11.2015.
Zastupitelsvo obce bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
9) Různé
a) Obec Suchonice obdržela 3 cenové nabídky na elektroinstalaci a hromosvod v přístavbě
sokolovny. Cenové nabídky poslali tyto firmy:
,
,
,
,
,
,
,
. Nejlevnější
cenová nabídka je
a to za nabídkovou cenu 144 623,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele na elektroinstalaci a
hromosvod v přístavbě sokolovny firmu
,
, za
nabídkovou cenu 144 623,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
b) Starostka seznámila přítomné se smlouvou o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
Místem zpětného odběru bude obecní úřad, Suchonice 29, Obec zajistí, umístí a bude
provozovat shromažďovací prostředek v počtu 1 kus ke shromažďování odpadůelektrozařízení. Až bude shromažďovací prostředek naplněný, obec objedná telefonicky
odvoz. Protože odvoz nebude prováděn v režimu pravidelného svozu, tak obec Suchonice
nebude dostávat odměnu z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se svozem mezi Elektrowin a.s., Michelská 300/60, Praha 4 a Obcí
Suchonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
c) Zpracovatelem zadávacího řízení a celé administrace veřejné zakázky „Svoz, recyklace a
likvidace komunálního odpadu pro členské obce Sdružení obcí mikroregionu Království“ byla

vybrána společnost MCI s.r.o, Pod vodojemem 2607, Zlín. Předmět zakázky je řešen
v příkazní smlouvě, celková cena je 108 900,-Kč a bude se hradit z rozpočtu mikroregionu. Se
zněním příkazní smlouvy byly členové zastupitelstva seznámeni na operativní poradě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí Příkazní smlouvu mezi
příkazcem Sdružením obcí mikroregionu Království, Šrámkova 19, Grygov a příkazníkem
MCI Servis s.r.o., Pod vodojemem 2607, Zlín
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato
d) Smlouva o společném postupu zadavatelů bude uzavřena mezi Sdružením obcí
mikroregionu Království a jednotlivými obcemi. Předmětem smlouvy je výkon
zadavatelských činností podle zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách na veřejné
zakázce „Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro členské obce Sdružení obcí
mikroregionu Království.“
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o společném postupu
zadavatelů mezi Sdružením obcí mikroregionu Království a Obcí Suchonice a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 11 bylo přijato
e) Pan
požádal obec Suchonice o povolení k opravě chodníku ke vchodovým
dveřím domu č.p. a zbudování zpevněné plochy na pozemku p.č. 482, který je v majetku
obce Suchonice.
Starostka navrhla, že obec povolí zbudování nezastřešené zpevněné plochy s podmínkou, že
plocha bude umístěna 2 m od hranice nemovitosti č.p. a že v případě nutnosti pro jiné
využití pozemku bude majitel vyzván k odstranění zpevněné plochy. S opravou chodníku
zastupitelstvo souhlasí. Opravu chodníku a zpevněnou plochu pan
provede na vlastní
náklady.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s opravou chodníku ke vchodovým
dveřím nemovitosti č.p. a s vybudováním nezastřešené zpevněné plochy o rozměru 4x4,5 m2
na obecním pozemku p.č. 482 s podmínkou, že plocha bude umístěna 2 m od hranice
nemovitosti č.p.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato
10) Diskuze a závěr
Starostka informovala přítomné, o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 Krajským úřadem dne 29.9.2015, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva, kteří se podíleli na přípravě pohoštění pro
chrámový sbor při hodových oslavách.
Dále zhodnotila konání hasičské soutěže dne 27.9. na hřišti v Suchonicích. Hasiči ze Sobíšek
měli zájem o odkoupení nefunkčního požárního čerpadla, které je v majetku obce.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s odprodejem nefunkčního požárního
čerpadla Obci Sobíšky, Sobíšky 8, 751 21 Prosenice za dohodnutou cenu 10 tisíc Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato
Starostka sdělila přítomným, že dne 8.10. 2015 obec Suchonice obdržela kolaudační souhlas
pro stavbu opěrná zeď na pozemku p.č. 477/1 v k.ú. Suchonice. Zastupitelstvo bere zprávu na
vědomí.

V listopadu se bude konat v Suchonicích valná hromada mikroregionu a rozsvícení vánočního
stromu.
Starostka předala slovo přítomným.
Pí. Gelatková: kdy se budou odvážet popelnice ze hřbitova. Starostka- v termínech svozu
komunálního odpadu se bude odvážet popelnice od hřbitova. Obec to zajistí u Technických
služeb.
Další diskusní příspěvky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila
zasedání v 18:55 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 8. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 2/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 12.10.2015
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Jaromír Spurný

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

Ing. Tomáš Hluší
Starostka:

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

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

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

