Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 11. července 2016 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing.Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel , Spurný
Jaromír, Ing. Hluší Tomáš, Jana Hacsiková
Občané: 0
1) Zahájení
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 Miladu Gelatkovou a Ing. Pavlu Přidalovou.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
2) Složení slibu člena zastupitelstva. Protože na členství v zastupitelstvu obce Suchonice
rezignoval ke dni 1.6.2016 Ing. Petr Wagner, na jeho místo podle zákona nastupuje náhradník
z vítězné strany a tím je paní Jana Hacsiková. Starostka ji požádala o přečtení slibu člena
zastupitelstva a svým podpisem slib potvrdila.
3) Starostka seznámila přítomné s navrženým programem
Navržený program:
1) Zahájení
2) Složení slibu člena zastupitelstva
3) Schválení programu
4) Kontrola usnesení z minulého zasedání
5) Zpráva o hospodaření obce k 30.6.2016
6) Rekonstrukce sokolovny-schválení smluv o dílo
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
8) Zpráva z valné hromady MAS Hanácké Království
9) Různé
a) smlouva o zápůjčce
b) rozpočtové opatření č.4/2016
10) Závěr a diskuse
Starostka vyzvala členy zastupitelstva, zda chce někdo navržený program doplnit nebo pozměnit ?
Protože k programu zasedání nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, nechala o programu
dnešního zasedání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 13. zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 1 bylo přijato.
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4) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z POV Olomouckého
kraje, kterou obec Suchonice dostala na rekonstrukci sokolovny. Tato smlouva dosud nebyla
podepsaná, protože k této smlouvě obec musí doložit smlouvu s dodavatelem na realizaci projektu
Rekonstrukce sokolovny. Výběr dodavatelů bude schválen na dnešním zasedání. Úkol tedy trvá do
31.7.2016
- dále zastupitelstvo pověřilo starostku obce postupovat při vyřízení stížnosti na břízovou alej
podle odborného stanoviska ochrany přírody a krajiny. V tomto směru proběhla několikrát
korespondence mezi stěžovateli a obcí Suchonice. Problém byl vyřešen osobní schůzkou, a při ní
starostka osobně projednala jednotlivé námitky stěžovatelů.
- zastupitelstvo pověřilo starostku zrušením výpovědi smlouvy o dílo s Technickými službami
města Olomouce a.s. na likvidaci odpadu. Výpověď Technickým službám města Olomouce
byla zaslána dne 25.5.2016. Dne 2.6.2016 přišla odpověď, že Technické služby města Olomouce,
a.s. berou na vědomí usnesení zastupitelstva obce Suchonice o zrušení výpovědi. Smluvní
vztah bude pokračovat dále na základě platné smlouvy.
- zastupitelstvo pověřilo starostku obce nechat posoudit odborníkem množství světel veřejného
osvětlení v naší obci. Tento úkol dosud nebyl splněn – trvá do dalšího zastupitelstva.
- zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o dílo s panem
. Protože došlo ke změně projektové dokumentace – změna stavby před
dokončením pan
vypracoval novou cenovou nabídku, která se bude dnes projednávat.
Ke kontrole usnesení z minulého zasedání nebyly žádné dotazy a připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí kontrolu usnesení z 12. zasedání
zastupitelstva obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
5) Zpráva o hospodaření obce k 31.6.2016. Se zprávou přítomné seznámila paní Skopalíková.
Stav účtů k 30.6.2016 činil u České spořitelny a.s. 3.159 609,26 Kč a u ČNB 32 744,78 Kč.
Ke zprávě neměl nikdo dotazy a připomínky. Zastupitelstvo obce bere zprávu o hospodaření obce
Suchonice k 30.6.2016 na vědomí.
6) Rekonstrukce sokolovny-schválení smluv o dílo
a) smlouva o dílo na altán a venkovní komunikace
Veřejná zakázka malého rozsahu na Přístavbu sokolovny, jejíž součástí byl altán a venkovní
komunikace proběhla 19.6.2015. zastupitelstvo obce schválilo dodavatele na tuto veřejnou
zakázku Pozemní stavby Žádník s.r.o. z Velkého Týnce. Nyní se bude realizovat část veřejné
zakázky altán a venkovní komunikace. Podle cenové nabídky krycího listu k veřejné zakázce
došlo ke změně v rozsahu venkovních komunikací, kdy původní rozloha zámkových dlažeb činila
127 m2, nyní je rozloha zámkové dlažby 183 m2. Dále došlo ke zmenšení rozlohy pergoly. Navíc
dojde k odkanalizování pergoly, což v původním krycím listu nebylo uvedeno. Jednotkové ceny
dlažby i ceny u jednotlivých položek zůstávají stejné, změny byly provedeny jen ve výměrách
zámkové dlažby a pergoly. Celková cena venkovních zpevněných ploch a venkovního posezení je
bez DPH 328 204,- Kč, hodnota zakázky celkem včetně DPH je 395 972,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Pozemní stavby
Žádník s.r.o., Na návsi č. 117, Velký Týnec na akci altán a venkovní komunikace ve výši 395 972,Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
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b) smlouva o dílo na venkovní schodiště u sokolovny
Na minulém zasedání pověřilo zastupitelstvo starostku obce podpisem smlouvy mezi obcí
Suchonice a panem
na výrobu schodiště k sokolovně. Tato
smlouva měla být uzavřena na základě poptávkového řízení, kdy obec Suchonice dostala tři
nabídky: LOLA Nováček, s.r.o. Grygovská 258, Velký Týnec za cenu s DPH 163350,- Kč,
Sopostav, stavební s.r.o. Nenakonice za cenu s DPH 178475,- Kč a
,
,
za cenu 159000,- Kč. Vzhledem k tomu, že obec Suchonice požádala o změnu
stavby před dokončením na venkovní schodiště dle projektové dokumentace, obec požádala pana
o novou cenovou nabídku. Nabídka je vyšší o 9199,- Kč, tedy činí 168 199,- Kč. Tato
cena je stále nižší, než byla původní cena od firmy Sopostav, ale o 4850,- Kč vyšší, než byla
původní nabídka ceny od firmy LOLA Nováček, Velký Týnec. Starostka otevřela diskusi, zda
zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byla uzavřena smlouva s panem
za cenu
168.199,- Kč, nebo jestli požádáme o cenovou nabídku ještě firmu LOLA Nováček Velký Týnec.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o dílo s panem
,
,
na montáž venkovního schodiště k sokolovně za cenu
168 199,- Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
c) smlouva o dílo na rekonstrukci sokolovny
Obec Suchonice vypsala výběrové řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na Rekonstrukci
sokolovny. Do výběrového řízení se přihlásilo osm uchazečů. Hodnotící komise zasedala dne
7.7.2016 a starostka seznámila přítomné s protokolem o jednání k veřejné zakázce. Dále seznámila
přítomné s faktem, že u vyloučeného uchazeče, firmy
, stavební a zednické práce
byly prověřeny reference uvedené v čestném prohlášení o splnění technických kvalifikačních
předpokladů. Seznam referenčních zakázek obsahoval 3 zakázky. Společnost Zanto eurotrade –
kontaktní osoba p.
není ani nebyl pracovníkem firmy Zanto eurotrade, uvedl, že pan
pracoval pro některou z dodavatelských firem a nemůže tedy podat informace o rozsahu
prováděných prací. Další byla rekonstrukce rodinného domu, kontaktní osoba pan
,
reference byla v pořádku. Třetí zakázka byla fasáda rodinného domu, kontaktní osoba
, kontaktní telefonní číslo nebylo na výše uvedenou osobu, proto jsme nemohli danou
referenci ověřit. Z uvedených referenčních zakázek byla ověřitelná pouze jedna. Výběrová
komise doporučila zastupitelstvu jako nejvýhodnější nabídku s nejvyšším počtem bodů nabídku
firmy Pozemní stavby Žádník, s.r.o., Na návsi 117, Velký Týnec, 783 72, IČO: 03244857 s cenou
599 149,- Kč včetně DPH. Starostka se zeptala přítomných, zda se chce někdo vyjádřit k tomuto
bodu. Připomínky ani dotazy nebyly. Proto starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vyloučení uchazeče ,
,
,
,
z výběrového řízení na
rekonstrukci sokolovny a pověřuje starostku obce Suchonice k vyřízení rozhodnutí o vyloučení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje jako nejvýhodnějšího dodavatele firmu
Pozemní stavby Žádník s.r.o., Na návsi 117, Velký Týnec, IČO:03244857 na rekonstrukci
sokolovny za cenu 599 149,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 6 bylo přijato.
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7) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království. Valná hromada byla v Brodku a v Majetíně.
Starostka uvedla připravované akce a pozvala členy ZO k účasti. Na královský triatlon obec
pravděpodobně nikoho nevyšle, protože nemáme sportovce ve vybraných disciplínách. Obec má
dodat do konce července pět fotografiií do kalendáře na rok 2017.
Zastupitelstvo obce Suchonice bere zprávu z valné hromady mikroregionu Království na vědomí.
8) Zpráva z valné hromady MAS Hanácké Království
Dne 28.6.2016 se uskutečnilo zasedání rady MAS Hanácké království, kde se rozhodovalo o
přidělení dotace na propagaci místní akční skupiny Mas Hanácké království. Obec Suchonice
požádala o dotaci pro mažoretky a pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 5 tisíc na
jednu žádost. Obě žádosti byly vyhodnoceny jako podpořené.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere zprávu z valné hromady MAS Hanácké
království na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 7 bylo přijato.
9) Různé
a) smlouva o zápůjčce
Administrátor římskokatolické farnosti Penčice pater Stanislav Čevela požádal Obec Suchonice o
zápůjčku finančních prostředků ve výši 350 000,- Kč na předfinancování projektu oprava
kostelního schodiště před kostelem sv. Václava v Suchonicích. Starostka seznámila přítomné se
smlouvou o zápůjčce. Jedná se o zápůjčku úročenou 0,1 % ročně z dlužné částky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o zápůjčce finančních
prostředků vydlužiteli Římskokatolické farnosti Penčice ve výši 350 000,-Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o zápůjčce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
Usnesení č. 8 bylo přijato.
b) rozpočtové opatření č. 4/2016
Paní Skopalíková přednesla rozpočtové opatření č.4/2016. Jelikož k němu nebyly připomínky
starostka nechala starostka hlasovat:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle
přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
Usnesení č. 9 bylo přijato.
10) Diskuse a závěr starostka vyzvala přítomné k diskusi. Konstatovala, že by obec měla nechat
pokosit obecní polní cesty. Místostarostka navrhla oslovit pana
, který má
živnostenské oprávnění, aby obci udělal cenovou nabídku na posečení vybraných polních cest.
Ing. Tomáš Hluší- zda bude požární soutěž? Soutěž v požárním útoku se má konat dne 28.srpna
2016. Zastupitelstvo se dohodlo na termínu konání dětského dne, byl vybrán termín v neděli
29.srpna.
Další diskusní příspěvky nebyly.
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19:15 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 13. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č.4/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 12.7.2016
Zapisovatel:

Marta Skopalíková ……………………

Ověřovatelé: Milada Gelatková ………........................ dne ......................................
Ing. Pavla Přidalová.................................... dne .....................................
Starostka:

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

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