Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 6. října 2016 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing.Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel , Spurný
Jaromír, Ing. Hluší Tomáš, Jana Hacsiková
Občané:
Mgr. Miroslav Tichý
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 pana Jaromíra Spurného a paní Janu Hacsikovou.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
1) Zahájení a schválení programu
Navržený program:

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové provizorium na rok 2017
4) Rozpočtová opatření č. 5/2016 a č.6/2016
5) Veřejnoprávní smlouva s Hospicem na Svatém Kopečku
6) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
8) Různé
a) pověření starostce provést rozpočtové opatření v prosinci 2016 před účetní závěrkou
b) rekonstrukce veřejného osvětlení

c) žádost o odkoupení lesního pozemku
d) informace k rekonstrukci sokolovny
e) novoroční ohňostroj
9/ Diskuze a závěr
Starostka se zeptala, zda chce někdo program doplnit. K programu zasedání nebyly vzneseny další
návrhy na doplnění, tak nechala starostka o navrženém programu zasedání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 14. zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem Smlouvy o dílo s firmou Pozemní stavby Žádník,
Velký Týnec na altán a venkovní komunikace. Smlouva byla podepsaná dne 12.7.2016. Ve
smlouvě došlo k chybě v uvedení částky DPH a tím dochází i ke změně ceny s DPH. V článku III
smlouvy o dílo je uvedena cena bez DPH je 328 204,-, DPH 21% uvedeno 67768,- Kč a má být
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68 922,- Kč, cena s DPH je ve smlouvě uvedena 395 972,-Kč a má být cena s DPH 397 126,-Kč.
Jsou dvě možnosti. Smlouvu o dílo změnit dodatkem č.1, změna se bude týkat výše DPH a ceny
s DPH nebo firma Pozemní stavby Žádník, s.r.o. vystaví dobropis. Členové zastupitelstva navrhují
dodatek ke smlouvě o dílo na změnu DPH a cenu za dílo s DPH, která bude o 1154,-Kč vyšší než
původní.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo na altán a venkovní
komunikace mezi Obcí Suchonice a Pozemní stavby Žádník, s.r.o., Velký Týnec a pověřuje
starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
-zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem Smlouvy o dílo s
na zhotovení venkovního schodiště, smlouva byla podepsána 29.7.2016

,

- zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na Rekonstrukci sokolovny s firmou
Pozemní stavby Žádník, Velký Týnec ve výši 599 149,-Kč včetně DPH, smlouva byla podepsána
dne 12.7.2016
zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem smlouvy o zápůjčce ve výši 350000,- Kč
s Římskokatolickou farností Penčice, smlouva byla podepsaná dne 1.8.2016
- zastupitelstvo pověřilo starostku obce nechat posoudit odborníkem množství světel veřejného
osvětlení v naší obci. Na pátek 7.10.2016 v 19 hodin starostka domluvila schůzku s panem
, který by zdůvodnil navýšení cenové nabídky na rekonstrukci osvětlení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere kontrolu z 13. zasedání zastupitelstva na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení 3. bylo přijato
3) Rozpočtové provizorium na rok 2017
Vzhledem k tomu, že v letošním roce se nebude schvalovat rozpočet na rok 2017 je třeba stanovit
pravidla rozpočtového provizoria na období od 1.1.2017 do schválení rozpočtu.
Obec se bude řídit těmito pravidly: běžné měsíční výdaje nepřesáhnou 200 tisíc, neinvestiční
příspěvek mateřské škole nepřesáhne 130 tisíc Kč, kapitálové výdaje nepřesáhnou částku 200 tisíc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017, tedy od 1.1.2017 do
schválení rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo přijato
4) Rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 6/2016
Starostka obce provedla dne 8.8.2016 rozpočtové opatření č.5/2016, které bylo přečteno pí.
Skopalíkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2016.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo přijato
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2016, dle přílohy č. 3 přednesla pí Skopalíková.
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Starostka vyzvala přítomné k dotazům. Jelikož nikdo dotaz neměl, nechala hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2016 dle přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
5) Veřejnoprávní smlouva s Hospicem na Svatém Kopečku
Hospic na Svatém Kopečku podal žádost o dotaci z rozpočtu obce Suchonice ve výši 3000,-Kč na
provozní náklady hospice. Starostka se zeptala, kdo má jiný návrh než částku 3000,-Kč. Žádný
jiný návrh nebyl. Starostka tedy nechala hlasovato návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2016 ve výši 3000,Kč mezi Obcí Suchonice a Hospicem na Svatém Kopečku.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
6) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království – výjezdní zasedání mikroregionu se
konala od 20. do 22. září, účastníci byli v Duchcově, kde proběhlo setkání s představiteli MAS a
zástupci místních samospráv. Další setkání bylo v Obrnicích, kde proběhlo také setkání se zástupci
samospráv a návštěva nízkoprahového centra. Na programu byla také prohlídka povrchového dolu
Bílina a elektrárny Ledvice. V současné době se připravuje výstava fotografií v Císařově. V Dubu
nad Moravou bude vánoční koncert.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere zprávu z valné hromady mikroregionu Království na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . Zastupitelé dostali před

zasedáním podklady k obecně závazné vyhlášce č.1/2016. Při výpočtu výše sazby poplatku při
zapojení příjmu od EKO-KOMu vychází poplatek ve výši 423,-Kč při nezapojení příjmu od EKOKOMu vychází poplatek ve výši 523,-Kč. Starostka navrhla použít sazbu poplatku ve výši 450,Kč, stejnou jako v letošním roce a nechala o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku ve výši 450,-Kč

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č.9 bylo přijato.

Proti

0

Zdrželi se 0

8) Různé

a) pověření starostce provést rozpočtové opatření před účetní závěrkou za prosinec 2016
Jako každým rokem je potřeba pověřit starostku provedením rozpočtového opatření v prosinci
před účetní závěrkou, aby výdaje u jednotlivých položek nepřesáhli 100% schváleného rozpočtu.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce provést a schválit rozpočtové opatření
před účetní závěrkou za měsíc prosinec podle § 102 ods.2, písm. a)zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
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b) rekonstrukce veřejného osvětlení - cenová nabídka pana
byla dne 8.10. 2015 na
částku 320 896,- Kč a letošní nabídka je 445 265,96 Kč. Na pátek 7.10.2016 v 19 hodin starostka

domluvila schůzku s panem
nabídce.

, který by vysvětlil důvody změn proti původní

c) žádost o odkoupení lesního pozemku
Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci má zájem o odkoupení lesního pozemku p.č.
286/2 o výměře 92 m2 v k.ú. Suchonice. Starostka navrhuje pozemek neprodávat, místostarostka
přišla s návrhem nabídnout Arcibiskupství olomouckému směnu pozemku p.č.286/2 patřící obci
Suchonice za část pozemku u hřbitova p.č. 124/4 o výměře zhruba 140 m2, která patří
Římskokatolické farnosti Penčice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí nabídnout Arcibiskupství olomouckému směnu pozemku
p.č 86/2, lesní pozemek, o výměře 92 m2 ve vlastnictví obce Suchonice a části pozemku p.č. 124/4,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře asi 140 m2 ve vlastnictví církve.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.11 bylo přijato.
d) informace k rekonstrukci sokolovny
Stavební práce firmou Pozemní stavby Žádník s.r.o. na akci Rekonstrukce sokolovny byly
dokončeny k 30.9.2016, kdy byl podepsán předávací protokol. Ke dni 30.9.2016 bylo dokončeno a
předáno i schodiště do 2. NP. Je potřeba dokončit elektroinstalaci altánu a venkovního osvětlení.
Byla poslána žádost na Hasičský záchranný sbor, aby jejich zástupce provedl kontrolní prohlídku
a vydal stanovisko. Potom obec požádá znovu o kolaudaci.
S panem
byla uzavřena smlouva o dílo dne 1.12.2015 na elektroinstalaci na
zakázku přístavba sokolovny přístavbě za cenu 144.623,- včetně DPH. Nyní je potřeba provést i
venkovní osvětlení schodiště. Na vstupu do sokolovny bude světlo na fotobuňku. Na hřišti byl
odstraněn sloup se svítidlem, nové svítidlo bude umístěno na budově sokolovny. Pan
doporučuje zvýšit výkon jističe na budově na 20A. Tyto práce budou předmětem dodatku
k původní smlouvě o dílo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku podpisem dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 1.12.2015 s panem
,
.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č.12 bylo přijato.
e) novoroční ohňostroj
Při hasičské soutěži projevili občané zájem oslavit příchod nového roku novoročním ohňostrojem.
Zde by si mohli občané popřát a připít si na začátek nového roku. Přípitek bude z vlastních zdrojů.
Starostka navrhla koupit ohňostroj v cenové relaci do 3000,- Kč a bude odpálen na hřišti nebo na
kopci u Výmol na silvestra ve 24 hodin.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zakoupení ohňostroje u příležitosti přivítání nového roku
2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.13 bylo přijato.
9) Diskuze a závěr
Starostka poděkovala členům zastupitelstva za účast na hodovém koncertě a za přichystání
pohoštění pro zpěváky chrámového sboru při hodové mši svaté dne 25.9.2016. Pan farář přislíbil,
že na Štědrý den bude mše svatá ve 20 hodin. Obec připraví rozsvícení vánočního stromu, které
bude pravděpodobně 27.11.2016, program a pohoštění bude zajištěno jako obvykle.
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Bude předvánoční besídka pro důchodce. Musí se připravit program. Paní Gelatková navrhuje
objednat Báječný ženský z Majetína. Starostka se spojí s vedoucí souboru, zda mají volný termín a
pozve je.
Starostka se zeptala přítomných, zda mají příspěvky do diskuze?
Pan Jaromír Spurný: bude se na stávající budově sokolovny dělat hromosvod?
Starostka odpověděla, že pan
z Doloplaz, dělal hromosvod na přístavbě a bude
instalovat hromosvod i na celé budově. Navrhl starostce, že lano k hromosvodu včetně uchycení
by dodal nové, aby staré lano nerušilo vzhled tak pěkné budovy. Pan Šiška též provede revizi
hromosvodu.
Další diskuzní příspěvky nebyly.
Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za celoroční práci a ukončila zasedání v 19:20
hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 14. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č.6/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 12.10.2016
Zapisovatel: Marta Skopalíková

...……………………

Ověřovatelé: Jana Hacsiková

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

Jaromír Spurný

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

Starostka:

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

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