Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 23. května 2016 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing.Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel , Spurný Jaromír,
Ing. Hluší Tomáš
Omluven: Ing. Wagner Petr
Občané: 3
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
šest 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. Tomáše Hlušího
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Navržený program

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Závěrečný účet obce Suchonice za rok 2015
4) Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení výkonu působnosti
speciálního stavebního úřadu
5) Schválení přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2016
6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV 2016
7) Rozpočtové opatření č. 2/2016 a č.3/2016
8) Účetní závěrka obce Suchonice za rok 2015
9) Účetní závěrka Mateřské školy Suchonice, příspěvkové organizace
za rok 2015
10) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
11) Žádost Klubu Radost o příspěvek
12) Různé
a) žádost o pronájem pozemku
b) stížnost na břízovou alej
c) závěr výběrového řízení na likvidaci odpadu v rámci mikroregionu království
d) cenová nabídka na rekonstrukci veřejného osvětlení
e) cenové nabídky na zhotovení schodiště do 1.patra sokolovny
f) umístění bilbordu senátora Ing. Martina Tesaříka
g) podání žádosti pro mažoretky a hasiče z MAS
h) žádost mysliveckého sdružení o bezúplatný převod od AČR
Starostka se zeptala, zda chce někdo navržený program doplnit nebo pozměnit?
Protože k programu zasedání nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, dala o programu dnešního zasedání
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 12. zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
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- ZO pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy na nemovitosti pozemek st. 120, jehož součástí je stavba
Suchonice č.p. 10 a pozemku p.č. 86/2. Smlouva byla podepsána dne 29.2.2016 a byl podán návrh na vklad
do KN.
- ZO pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy na nákup movitých věcí, umístěných v budově prodejny.
Smlouva byla podepsána dne 7.3.2016.
- ZO pověřilo starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.1/2016 mezi Obcí
Suchonice a Střediskem rané péče SPRP Olomouc. Smlouva byla podepsána dne 4.3.2016.
- ZO pověřilo starostku podpisem pachtovní smlouvy s panem
na pacht obecních
pozemků. Smlouva byla podepsána dne 1.3.2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Se závěrečným účtem obce Suchonice, stavem finančních prostředků k 31.12.2015 a s vyúčtováním
dotací seznámila členy ZO pí. Skopalíková. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 přečetla
pí. Gelatková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí bez výhrad se závěrečným účtem obce Suchonice za rok 2015 a se
zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
Podle zákona č. 268/2015 Sb. přešla na obce působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací. Obec může působnost tohoto úřadu vykonávat sama prostřednictvím zaměstnance – úředníka
majícího zkoušku odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním
hospodaření dle vyhlášky 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků.
Protože naše obec takového úředníka nemá, je nutné zabezpečit výkon působnosti speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací na základě veřejnoprávní smlouvy. Obec požádala statutární město
Olomouc o vykonávání působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a obdržela
návrh Veřejnoprávní smlouvy,mezi statutárním městem Olomouc a obcí Suchonice, který byl schválen
usnesením Rady města Olomouce ze dne 1.3.2016. Návrh veřejnoprávní smlouvy starostka přednesla a
nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Suchonice a Statutárním
městem Olomouc na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Schválení přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2016
Obec Suchonice požádala o dotaci z POV Olomouckého kraje na Rekonstrukci budovy sokolovny a
vybudování venkovního posezení. Obec Suchonice byla vybrána k poskytnutí dotace a usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje byla přidělena dotace z Programu obnovy venkova 2016 a to ve výši
300.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2016 ve výši 300.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV 2016
Starostka seznámila přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace č. 2016/01345/OSR/DSM z POV
Olomouckého kraje 2016 a o předloženém návrhu nechala hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2016/01345/OSR/DSM
mezi Olomouckým krajem a Obcí Suchonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
7) Rozpočtové opatření č. 2/2016 a č. 3/2016
S rozpočtovým opatřením č. 2/2016, které provedla starostka dne 31.3.2016, seznámila přítomné pí.
Skopalíková. Týkalo se paragrafu nebytové hospodářství .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy 3 .
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 7 bylo přijato.
S rozpočtovým opatřením č. 3/2016 seznámila přítomné pí. Skopalíková.
Týká se příjmu investiční dotace z POV a ve výdajích rekonstrukce sokolovny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 dle přílohy 4.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 8 bylo přijato.
8) Účetní závěrka obce Suchonice za rok 2015
Podklady k účetní závěrce obce Suchonice jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha účetní závěrky,
zpráva o přezkoumání hospodaření obce, inventarizační zpráva a zpráva interního auditu.
Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky podle § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb. Výnosy obce Suchonice v roce 2015 byly 2 883 691,75 Kč a náklady roku 2015
byly 1 710 217,89 Kč
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: 1.173 473,86 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku obce Suchonice za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 6
Zdrželi se:
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Vzhledem k tomu, že výsledkem hospodaření je zisk 1.173 473,86 Kč starostka navrhla, aby celý výsledek
hospodaření byl převeden na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje převod výsledku hospodaření obce Suchonice ve výši 1.173 473,86
Kč na účet 432- výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti : 6
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
9) Účetní závěrka Mateřské školy Suchonice, příspěvkové organizace za rok 2015
Podklady k účetní závěrce MŠ Suchonice za rok 2015 jsou, výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha účetní
závěrky, inventarizační zpráva. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace
účetní jednotky podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: je - 98 463,09 Kč.
Rezervní fond MŠ účet číslo 413 činí 94 936,41 Kč a rezervní fond účet číslo 414 je 30 730,54 Kč. Součet
rezervních fondů je větší než ztráta hospodaření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku MŠ Suchonice za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č.11 bylo přijato.
Vzhledem k tomu, že výsledkem hospodaření je ztráta 98 463,09 Kč starostka navrhla, aby celý výsledek
hospodaření byl pokryt zapojením rezervních fondů.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje pokrytí výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 98 463,09 Kč zapojením rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 12 bylo přijato.
10 Zpráva z valné hromady mikroregionu
Starostka seznámila přítomné s činností mikroregionu. Uskutečnila se akce Království hraje zpívá a tančí,
dále cyklovýlet Královstvím na kole a Traktor cup v Krčmani. Připravuje se expedice do severozápadních
Čech v září 2016 a kalendář na rok 2017. Obce mají zaslat do kalendáře fotografie na téma krajina a lidé do
31.7.2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Království.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 13 bylo přijato.
11) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost z Prostějova požádal obec o
příspěvek na činnost. Obec přispívá každoročně Hospicu na Svatém Kopečku a SPRP Olomouc. Starostka
nechala přítomné, aby se vyjádřili. Členové zastupitelstva vyjádřili názor, že nechtějí poskytovat příspěvek
další organizaci.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje příspěvek pro Klub Radost, Prostějov
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se
Usnesení nebylo přijato.
12a) Žádost o pronájem obecního pozemku
Paní
,
,
požádala obec o pronájem pozemku před hostincem o
celkové výměře 10x2,8 m pro vybudování dřevěné zahrádky s přístřeškem a pronájem požaduje na 10 let.
Starostka řekla, že by se jednalo o zábor veřejného prostranství nikoliv o pronájem. Sazba za předzahrádku
určenou ke službám občanům je dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství 3000,-Kč za rok. Paní
v žádosti uvedla i použité materiály na zahrádku a jejich
úpravu. Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje umístění dřevěné zahrádky s přístřeškem a celoroční užívání části
veřejného prostranství pozemku p.č. 477/1 v k.ú. Suchonice za sazbu podle OZV č.3/2010, o místních
poplatcích paní
,
,
.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č.14 bylo přijato.
b) stížnost na břízovou alej
Paní
a
podali letos již druhou stížnost na břízovou alej vedle jejich
nemovitosti. Jmenovaní chtějí vyřešit problém s padáním větviček a květů, obrovským množstvím listí a
výskyt mechu na západní straně střechy tím, že by obec pokácela alespoň polovinu stromů. Starostka proto
požádala Agenturu ochrany přírody a krajiny o odborné stanovisko, aby toto stanovisko mohla sdělit
stěžovatelům. Doktorka Vágnerová z Agentury ochrany přírody a krajiny již obec Suchonice navštívila a
byla požádána o odborné stanovisko na břízovou alej i na lipovou alej kolem hřiště. Starostka navrhuje
počkat na stanovisko Agentury a podle něho postupovat při vyřízení stížnosti na břízovou alej.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku postupovat při vyřízení stížnosti na břízovou alej podle
odborného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č.15 bylo přijato.
12 c) závěr výběrového řízení na likvidaci odpadu v rámci mikroregionu Království
Hodnotící komise pro hodnocení nabídek se sešla v počtu 13 členů na valné hromadě mikroregionu dne
23.3.2016 v obci Citov.
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Komise posoudila nabídky uchazečů na veřejnou zakázku „Svoz recyklace a likvidace odpadů v obcích
mikroregionu Království“.
Byla podána jedna nabídka od Technických služeb města Olomouce. Vzhledem k tomu, že uchazeč nesplnil
zadávací podmínky stanovené zadavatelem byl uchazeč ze soutěže vyloučen. Závěr výběrového řízení:
valná hromada ruší zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky „Svoz recyklace a likvidace odpadů
v obcích mikroregionu Království“. Důvodem je, že zadavatel obdržel 1 nabídku, která byla pro nesplnění
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem vyřazena a uchazeč vyloučen. Pro obec Suchonice z toho
vyplývá, že podanou výpověď smlouvy o dílo ze dne 28.12.2015 je potřeba zrušit. Starostka konstatovala, že
požádala dvě firmy o cenovou nabídku na svoz odpadu, ale bez odezvy, protože obec Suchonice neleží na
jejich svozové trase a ceny by pro naši obec byly nevýhodné.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku zrušením výpovědi smlouvy o dílo, která byla podána dne
28.12.2015 Technickým službám města Olomouce a.s.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č.16 bylo přijato.
12d) Zastupitelstvo obce schválilo na dřívějším zasedání výměnu světel veřejného osvětlení za svítidla typu
LED. V únoru přišel vybraný zhotovitel pan
, že byl proveden výpočet osvětlení a na základě
tohoto výpočtu, že bude potřeba v obci doplnit svítidla na 41 kusů. Starostka navrhla, aby ještě jiný
nezávislý odborník posoudil množství světel veřejného osvětlení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku nechat posoudit odborníkem množství světel veřejného osvětlení
v obci Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č.17 bylo přijato.

Proti 0

Zdrželi se

12e) Obec Suchonice oslovila pět výrobců schodišt a dostala tři cenové nabídky na zhotovení schodiště do
prvního patra u sokolovny. Jedná se o tyto nabídky:
LOLA Nováček, s.r.o. Grygovská 258, Velký Týnec za cenu s DPH 163350,-Kč, nabídka Sopostav stavební
s.r.o., Nenakonice 538 za cenu s DPH 178475,-Kč,
,
,
za cenu
159000,-Kč. Schodiště bude v povrchové úpravě pozink, podesta plná a rošty na schodech děrované.
Starostka nechala přítomné, aby se k uvedeným nabídkám vyjádřili. Zastupitelstvo souhlasí, aby byla
vybrána nejlevnější nabídka, kterou podal pan Ladislav Plachý.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zhotovitele venkovního schodiště na přístavbě sokolovny p.
,
,
a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č.18 bylo přijato.
12f) Senátor Ing. Martin Tesařík požádal zastupitelstvo obce o vyjádření k umístění bilbordu, který by chtěl
umístit v naší obci v rámci předvolební kampaně.
Starostka řekla, že bilbord by se měl umístit na veřejném prostranství obce, které si zvolí pan senátor a měl
by zaplatit podle OZV č. 3/2010 o místním poplatku za veřejné prostranství. Tento bilbord zabere prakticky
minimální prostor. Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje umístění bilbordu senátorovi Ing. Martinovi Tesaříkovi na
vybraném veřejném prostranství v obci Suchonice v období předvolební kampaně
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 2
Zdrželi se 0
Usnesení č.19 bylo přijato.
12g) Starostka informovala přítomné, že se konalo jednání rady spolku MAS Hanácké Království dne
3.5.2016. Je vyčleněna částka 100000 Kč na propagaci komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS
Hanácké Království. Je možnost požádat o poskytnutí příspěvku na propagaci SCLLD na území MAS.
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Žadateli jsou registrované spolky, sdružení, neziskové organizace, také neregistrované skupiny
prostřednictvím obcí. Starostka navrhuje požádat o příspěvek, kterým by se podpořila činnost mažoretek a
hasičů. Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti prostřednictvím obce o poskytnutí příspěvku na
propagaci MAS Hanácké Království
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.20 bylo přijato.
12h) Myslivecké sdružení Lipňany požádalo starostku, zda by obec mohla požádat o bezúplatný převod
nákladního vozidla V3S s krytým nákladním prostorem, funkčního traktoru s radlicí a mobilní výdejnu
stravy.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nákladního vozidla V3S,
traktoru s radlicí a mobilní výdejnu stravy od AČR.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
12ch) Obec Suchonice zveřejnila záměr, že pronajme budovu smíšeného zboží. Nepřihlásil se žádný
nájemce.
Pan Tomáš Hluší navrhl, aby obec dala inzerát do Olomouckého tisku.
Diskuse
Starostka oznámila, že dotaci z MMR na dětské hřiště u mateřské školy obec Suchonice nedostala.
Technické služby města Olomouce nabídly obci zpracování rozboru komunálního odpadu za tři tisíce Kč.
Zastupitelé se shodli, že nenecháme rozbor udělat.
Pí. Jana Hacsiková se zeptala, zda 2 smrky za bytovkou jsou na pozemku obce. Jedná se o to, že Stavební
bytové družstvo bude dělat rekonstrukci chodníku a bude nebezpečí, že smrky by mohly spadnout.
Starostka odpověděla, že družstvo musí požádat majitele pozemku o povolení k pokácení. Starostka zjistí, na
jakém pozemku se smrky nachází a bude pí.Hacsikovou informovat.
Ing.Pavla Přidalová se zeptala, zda by obec mohla umístit 1 kompostér na pozemek ke kostelu.
Starostka odpověděla, že je to možné. Postavení kompostéru na místo zajistí pan Tomáš Hluší.
Další diskusní příspěvky nebyly.
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 12. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č.2/2016
4) Rozpočtové opatření č.3/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 26.5.2016
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba …………........................ dne ......................................
Ing. Tomáš Hluší ...................................... dne .....................................
Starostka:

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

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