Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 16. listopadu 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 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 31.10.2015
4) Podání žádostí o dotace pro rok 2016
5) Vznik spolku Odpady Olomouckého kraje a členství ve spolku
6) Cenové nabídky na plynové vytápění
7) Rozpočtové opatření
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
9) Různé
- obecně závazná vyhláška č.1/2015
10) Diskuze a 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 9. Zasedání zastupitelstva obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Suchonice a
.
insolvenčním správcem. Smlouva byla podepsána 5.11.2015.
- zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Suchonice a
Hospicem na Svatém Kopečku, tato smlouva byla podepsána 13.10.2015
- zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se svozem mezi Obcí Suchonice a Elektrovinem a.s., Praha 4, tato smlouva
byla podepsána 14.10.2015.
- zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi
Obcí Suchonice a Sdružením obcí mikroregionu Království, zatím nebyla podepsána, bude
předložena Sdružením obcí mikroregionu Království.

Protože ke kontrole usnesení z minulého zasedání nebyly připomínky, 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. 2 bylo přijato.
3) Zprávu o hospodaření obce k 31.10.2015 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u
České spořitelny byl 4.208 774,29 Kč a zůstatek na účtu u ČNB byl 49 849,58 Kč. Žádné
dotazy k hospodaření obce nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce bere zprávu o hospodaření
obce na vědomí.
4) Podání žádostí o dotace pro rok 2016
Starostka informovala o možnosti podat žádost z POV Olomouckého kraje 2016 , termín pro
podávání žádostí je do 4.2.2016. Dále je možnost čerpat dotace podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, ve kterém je vyhlášeno pět dotačních titulů. Správce podprogramu
je Ministerstvo pro místní rozvoj. Z důvodu, že obec odkoupila pozemek vedle mateřské
školy, tak se nabízí možnost vybudovat dětské hřiště z dotace a to z oblasti podpory B.
Podpora obnovy a rozvoje venkova, bod 2) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci. Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit na jednu akci činí 50 tisíc Kč a horní limit 400 tisíc Kč. Starostka
navrhla podat žádost o dotaci z tohoto programu na vybudování dětského hřiště na pozemku
p.č. 46 u mateřské školy a nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování
dětského hřiště u MŠ v Suchonicích z programu Ministerstva pro místní rozvoj, oblast
podpory B. Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č.2- Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v obci.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení bylo č.3 bylo přijato.
Další dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj je dotační titul č.5 – Podpora obnovy
místních komunikací u kterého je výše dotace až 50% uznatelných nákladů. Dolní limit na
jednu akci činí 100 tisíc Kč a horní limit 1 milion Kč. Je možné se zapojit do všech
podporovaných dotačních titulů. Obec si může nechat žádost o dotaci zpracovat. Nabídky na
zpracování žádosti jsou od 6 do 30 tisíc korun a nejsou to uznatelné náklady.
Další možností je žádat dotaci na zateplení veřejných budov. Starostka ukládá členům
zastupitelstva do příštího zasedání promyslet, o které dotace by obec mohla požádat v roce
2016.
5) Starostka informovala členy ZO o vzniku spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., který
byl zaregistrován 30.6.2015 Krajským soudem v Ostravě. Spolek pracuje na projektu vzniku
sedmi center odpadového hospodářství v rámci Olomouckého kraje vybavených potřebnou
technologií ke třídění a úpravě odpadů. Propočet investičních nákladů pro sedm center je 410
milionů korun. Starostka seznámila členy ZO s některými body Stanov spolku- např. Předmět
činnosti spolku, kde je mimo jiné uvedeno „ účelem spolku je zajistit efektivní nakládání
s komunálním odpadem členů Spolku, které bude preferovat v souladu s hierarchií nakládání
s odpady jejich využívání a bude environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné.
Členství ve spolku - noví členové mohou přistoupit na základě písemné přihlášky a to pouze
se souhlasem valné hromady, kdy je potřeba nadpoloviční většiny všech členů valné hromady.

Výše ročního příspěvku je vázána na počet obyvatel a to ve výši 1 Kč za rok na jednoho
obyvatele pro obce a vstupující mikroregiony.
Starostka vyzvala přítomné k diskuzi ohledně vstupu obce Suchonice do spolku Odpady OK.
Jelikož se nikdo nevyjádřil starostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice nechválilo vstup obce Suchonice do spolku Odpady OK, z.s.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení bylo č.4 bylo přijato.
6) Cenové nabídky na vytápění sokolovny
Starostka informovala členy zastupitelstva, že vytápění sokolovny pomocí topidel typu Vafek
není ekonomické a pro tělocvičnu ani vhodné. Proto obec nechala zpracovat projekt na
plynové vytápění pomocí závěsného kondenzačního kotle.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu způsobu vytápění sokolovny ze stávajících topidel typu
Vafky na vytápění pomocí plynového kondenzačního kotle
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení bylo č. 5 bylo přijato.
Na realizaci plynového vytápění obec obdržela tři cenové nabídky, se kterými členy
zastupitelstva seznámila Ing. Pavla Přidalová.
Jedná se o tyto nabídky , Velký Újezd
za cenu 197.370,- Kč,
, Čertoryje
za cenu 192.781,- Kč,
,
, Bochoř za cenu
143.710,- Kč. Ceny jsou s DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele na plynové vytápění
sokolovny firmu
,
,
Bochoř za nabídkovou cenu 143 710,Kč včetně DPH
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
7) ) Rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přílohy č. 3 přednesla pí. Skopalíková.
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přílohy č. 3
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
8) Starostka přednesla zprávu o konání valné hromady Mikroregionu Království v Brodku u
Přerova. Členský příspěvek obcí mikroregionu pro rok 2016 bude 25,-Kč na občana. Na valné
hromadě se projednaly společné mikroregionální akce a konání expedice, která bude v září
2016. Valná hromada dne 26.11.2015 se bude konat v Suchonicích.
Zastupitelstvo obce Suchonice bere zprávu z valné hromady mikroregionu na vědomí.
9) Starostka přednesla obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 a vyzvala přítomné k připomínkám. Zastupitelé vyjádřili za prvé návrh sazby poplatku jako v letošním roce 486,-Kč,
protinávrh byl 450,-Kč. Další návrhy nebyly, proto se nejdříve hlasovalo o protinávrhu.
Starostka nechala hlasovat o usnesení, pro obecně závaznou vyhlášku, kde sazba poplatku je
450,-Kč na občana a rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Proti 1

Zdrželi se 0

10) Diskuze
p. Jaromír Spurný - zda jsou na sokolovně hromosvody – starostka odpověděla, že je tam
jeden hromosvod a druhý bude na přístavbě.
Starostka požádala Ing. Tomáše Hlušího o zařízení nazdobení vánočního stromu a výměnu
žárovek u nefunkčních svítidel veř. osvětlení.
Sdělila přítomným, že v neděli 29.11.2015 bude rozsvícení stromu, dále bude brigáda na
hrabání listí v sobotu 28.11.2015 a besídka pro důchodce bude 11.12.2015.
Další diskusní příspěvky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila
zasedání v 19:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 9. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 3/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 19.11.2015
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba

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

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

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

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

