Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 21. prosince 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 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) Schválení rozpočtu obce Suchonice na rok 2016
4) Podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje v roce 2016
5) Schválení úhrady nájmu pronajímaných obecních pozemků a
nemovitostí
6) Zpráva z valné hromady mikroregionu
7) Ukončení smlouvy na odvoz odpadu
8) Různé
9) 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 10. Zasedání zastupitelstva obce
Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- z minulého zasedání nevyplynuly žádné úkoly.
3) Paní Skopalíková přednesla návrh rozpočtu obce Suchonice na rok 2016, který byl vyvěšen
na úřední desce od 3.12.2015. Starostka vyzvala přítomné, aby se k rozpočtu vyjádřili.
Protože nikdo neměl k návrhu rozpočtu připomínky, nechala starostka hlasovat o návrhu
usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Suchonice na rok 2016,
v příjmech i výdajích částku 2.797 300,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

4) Starostka informovala o možnosti podat žádost z POV Olomouckého kraje 2016, termín
pro podávání žádostí je do 4.2.2016. Starostka navrhuje členům zastupitelstva podat žádost
z dotačního titulu č.1 Podpora a vybudování infrastruktury obce a nechala hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého
kraje 2016, dotační titul č.1 Podpora a vybudování infrastruktury obce
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo č. 3 bylo přijato.
5) Starostka informovala přítomné, že cenu za pronájem obecních pozemků zastupitelstvo
obce schválilo na léta 2012-2015. Proto je potřeba schválit cenu za pronájem pozemků na
období 2016-2020. Starostka navrhuje částku za roční pronájem / pacht / orné půdy vypočítat
jako 1% z průměrné ceny zemědělských pozemků v k.ú. Suchonice dle BPEJ platnou
v příslušném roce, není podmínkou trvalý pobyt v obci. Starostka navrhuje pro druh pozemku
zahrada roční pronájem 0,20 Kč/ m2, pro ostatní plochu roční pronájem 0,10 Kč/ m2. Ceny by
platili pro občany s trvalým pobytem i bez trvalého pobytu v obci Suchonice. Členové
zastupitelstva s návrhem souhlasili, starosta nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje ceny za pronájem obecních pozemků na období
2016-2020 dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo č.4 bylo přijato.
Starostka konstatovala, že po dokončení prací na sokolovně a po kolaudačním souhlasu bude
moci obec pronajímat budovu sokolovny na různé akce pro občany. Je potřeba stanovit výši
pronájmu. Starostka navrhla 500,-Kč za jednu akci. Další návrhy nebyly, proto nechala
hlasovat o návrhu usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sokolovny ve výši 500,-Kč žadateli za jednu akci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo č. 5 bylo přijato.
6) Starostka přednesla zprávu o konání valné hromady mikroregionu Království v Grygově.
Byl schválen rozpočet mikroregionu na rok 2016, podání žádostí o dotace z MMR a z POV
Olomouckého kraje. Schválen rozvojový dokument Strategie mikroregionu Království 20162025. Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
7) Z důvodu přípravy zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Sběr, recyklace a likvidace
odpadů v obcích mikroregionu Království“ je nutné vypovědět smlouvu s Technickými
službami města Olomouce k 30.6.2016, výpovědní lhůta je půlroční.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje výpověď smlouvy s Technickými
službami města Olomouce , a.s., Zamenhofova 34, Olomouce ke dni 30.6.2016.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
8 ) Různé
a) záměr obce Suchonice č. 2/2015
Obec Suchonice uzavřela nájemní smlouvu na dobu určitou na tyto obecní pozemky p.č.
467/1, 467/17,464/5,464/9,468/1,464/4 orná půda, v k.ú. Suchonice o celkové výměře 14259
m2. Nájemní doba s nájemcem skončila, proto obec Suchonice má povinnost zveřejnit záměr
obce pronajmout tyto pozemky. V případě, že se přihlásí více zájemců o pronájem těchto
pozemků,obec Suchonice musí stanovit kritéria pro výběr zájemce. Zastupitelstvo navrhlo, že
smlouva bude uzavřena s žadatelem, který nabídne vyšší nájemné. V případě jednoho žadatele

bude cena nájemného stanovena dle usnesení č.4 stanovená podle druhu pozemku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje záměr obce č.2/2015 pronajmout
pozemky 467/1, 467/17,464/5,464/9,468/1,464/4 orná půda, v k.ú. Suchonice o celkové
výměře 14259 m2
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
b) změna smlouvy mezi obcí Suchonice a JUDr.
Obec Suchonice uzavřela smlouvu o poskytování právní pomoci, kde odměna právníkovi byla
stanovena měsíčně paušální částkou. Starostka seznámila přítomné s novou Smlouvou o
poskytování právní pomoci, kde odměna je stanovena hodinovou sazbou. Tato smlouva by
měla účinnost od 1.12016. Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o poskytování právní
pomoci mezi Obcí Suchonice a JUDr.
,
,
s účinností od 1.1.2016 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
c) cenové nabídky na zhotovení kuchyně v přístavbě sokolovny
Starostka seznámila přítomné se třemi cenovými nabídkami na výrobu nábytku do kuchyně
v sokolovně. Cenově nejlépe vyšla nabídka pana
.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zadat výrobu nábytku do kuchyně
v sokolovně firmě
,
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
d) zhotovení schodiště k přístavbě
Starostka uvedla, že projekt k přístavbě sokolovny vůbec neřeší upevnění schodiště na budově
sokolovny. Starostka vyzve projektanta, aby tuto věc řešil. Obec si poté nechá zpracovat
cenové nabídky na schodiště. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
e) Starostka přečetla dopis od
ze dne 1.12.2015, ve kterém vyzývá obec
Suchonice k vyjádření stanoviska k řízení č.j. ObÚ/Trš/SÚ/1445/15 –Ch , týkající se nařízení
udržovacích prací na nemovitosti v areálu společnosti
. Ing. Pavla Přidalová
přítomným přečetla odpověď obce Suchonice na výzvu k vyjádření stanoviska. Starostka se
zeptala členů ZO, zda se chtějí k této odpovědi vyjádřit. Připomínky nebyly. Zastupitelstvo
bere na vědomí odpověď na výzvu k vyjádření stanoviska.
f) Majitelka prodejny smíšeného zboží nabídla obci Suchonice nemovitost k odkoupení.
Starostka se zeptala, zda zastupitelstvo souhlasí s odkupem budovy smíšeného zboží a zda
souhlasí, aby obec nechala zpracovat znalecký posudek na cenu obvyklou. Starostka nechala
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje odkoupení budovy smíšeného zboží
a pověřuje starostku zadáním znaleckého posudku na cenu obvyklou na tuto nemovitost
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo přijato
g) Starostka informovala přítomné, že investiční akce přístavba sokolovny byla předána
předávacím protokolem dne 15.12.2015 s tím, že není zhotoveno schodiště do 2.NP.

h) Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování
dětského hřiště u MŠ v Suchonicích z programu MMR. Starostka seznámila přítomné
s cenovou nabídkou ze dne 18.12.2015 Regionální rozvojové agentury, která zpracovává
žádosti o dotace. Starostka navrhuje pověřit tuto agenturu zpracováním žádosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje pověřit zpracováním žádosti o
dotaci na dětské hřiště u MŠ Regionální rozvojovou agenturu Východní Morava, Tř.T. Bati
5146, Zlín za cenu dle cenové nabídky ze dne 18.12.2015
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.11 bylo přijato.
9) Diskuze, závěr
p. Tomáš Hluší - Jak to vypadá s obecním vodovodem. Starostka odpověděla, že obec Tršice
vybuduje vodovod pro Tršice a místní části bez Suchonic.
Starostka zhodnotila konání akce Setkání důchodců a rozsvěcení vánočního stromu. Sdělila,
že firma Ing. Lehocký Martin předala obci pasport místních komunikací.
Starostka poděkovala členům zastupitelstva za vykonanou práci v roce 2015 a ukončila
zasedání v 19:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 10. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Ceny za pronájem obecních pozemků na období 2016-2020
Zápis byl vyhotoven dne: 23.12.2015
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba……………........................ dne ......................................
Ing. Pavla Přidalová...................................... dne ...........................................
Starostka:

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

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

