Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 3. dubna 2017 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 je přítomno 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 paní Miladu Gelatkovou a Ing. Pavlu Přidalovou.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Přednesla navržený program.
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočet obce Suchonice na rok 2017
4) Inventarizační zpráva obce Suchonice k 31.12.2016
5) Schválení směrnic obce Suchonice
6) Odkoupení pozemku p.č.124/4 v k.ú. Suchonice
7) Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu obce Suchonice
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
9) Informace k výzvě č. 8/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí
10) Projednání rekonstrukce veřejného osvětlení
11) Žádost Střediska rané péče SPRP Olomouc
12) Žádosti Honebního společenstva Lipňany- Suchonice
13) Pronájem kontejnerů na bioodpad
14) Různé
15) Diskuse
Starostka se zeptala, zda někdo navržený program doplnit nebo pozměnit ?
Protože k programu zasedání nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, nechala o navrženém
programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 16.zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Na minulém zasedání zastupitelstva žádné úkoly nebyly stanoveny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

3) Rozpočet obce Suchonice na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl v příjmech a ve výdajích 3 246 740 Kč. Všichni členové
zastupitelstva se seznámili s tímto návrhem rozpočtu. Starostka navrhla změnu rozpočtu
oproti návrhu rozpočtu o navýšení položky 3632 pohřebnictví o 22 570,-Kč v příjmech i ve
výdajích. Jedná se o náklady pohřbu pana
, který zemřel v Domově
Alfréda Skeneho v Pavlovicích u Přerova a nemá žádné příbuzné, kteří by mu mohli pohřeb
vypravit. Obec Suchonice proto urychleně zařídila pohřbení do hrobu s vědomím, že
pohledávku za vypravení pohřbu bude obec Suchonice uplatňovat v dědickém řízení.
Po této změně bude rozpočet vyrovnaný, v příjmech i ve výdajích je částka 3 269 310,- Kč,
přebytek hospodaření nebude zapojen.
Starostka vyzvala přítomné, aby se k upravenému rozpočtu vyjádřili. Protože k rozpočtu
žádné připomínky nebyly, nechala starostka o pozměněném návrhu rozpočtu obce Suchonice
na rok 2017 hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Inventarizační zpráva obce Suchonice k 31.12.2016
S inventarizační zprávou členy zastupitelstva seznámila pí. Milada Gelatková. Protože
k předložené zprávě nebyly připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje inventarizační zprávu obce
Suchonice k 31.12.2016.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Schválení směrnice č. 1/2017 – Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Starostka přednesla znění směrnice. Zeptala se, zda má někdo připomínky, protože
tomu tak nebylo, nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.1/2017 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
6) Odkoupení pozemku p.č.124/4 v k.ú. Suchonice.
Jedná se o pozemek před hřbitovem, ostatní plocha , ostatní komunikace. Obec nechala
vypracovat znalecký posudek o ceně. Podle znaleckého posudku je cena obvyklá 25,- Kč/m2,
cena pozemku o výměře 501 m2 je 12525,- Kč. S touto cenou souhlasí i Římskokatolická
farnost Penčice. Starostka seznámila přítomné s návrhem kupní smlouvy na uvedený pozemek
a nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnictví
k nemovitosti mezi prodávajícím Římskokatolickou farností Penčice, U kostela 116/1, Přerov
XIII-Penčice, 751 27 Přerov a kupujícím Obcí Suchonice, Suchonice 29, na převod pozemku
parc. č. 124/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 501 m2 za sjednanou kupní cenu
12.525,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.

7) Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu obce Suchonice
Obec Suchonice v minulosti požádala o dotaci na nový územní plán, ale dotaci nedostala.
Z tohoto důvodu obec nový územní plán nerealizovala. V současné době vznikla potřeba nový
územní plán pořídit už proto, že občané uplatnili návrhy na zapracování do nového územního
plánu. Než obec začne vyřizovat nový územní plán je potřeba přijmout následující usnesení.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Suchonice rozhodlo v souladu s § 6, odst. (5) písm. a) a § 44 odst.
a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů o pořízení nového územního plánu
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
2) Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje žádost obce o pořízení nového územního
plánu obce Suchonice Magistrátem města Olomouc podle § 6, odst. (6) písmena c)
stavebního zákona.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
3) Zastupitelstvo obce Suchonice určuje Ing. Pavlu Přidalovou zastupitelem pro
spolupráci na pořízení nového územního plánu podle § 6, odst. (5) písm. f) stavebního
zákona.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 přijato.
4) Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku obce vyhlášením výběrového řízení
na zpracovatele územního plánu obce Suchonice do 30. dubna 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
Valná hromada mikroregionu Království se konala 23.3.2017 v Suchonicích. Starostka
poděkovala všem, kteří se na přípravě podíleli. Byl projednán program společných akcí –
Království hraje, zpívá a tančí – proběhlo dne 1.4. 2017, cyklistický výlet Královstvím na
kole, které proběhne dne 22.4.2017. Obec Suchonice bude zajišťovat razítka na jednom
z kontrolních stanovišť. V srpnu se uskuteční Expedice Berounsko.
S příspěvkem zde vystoupil Mgr. Navrátil z Úřadu práce v Olomouci. Jednalo se o využívání
veřejně prospěšných prací občany, kteří jsou v evidenci úřadu práce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu
Království.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.11 bylo přijato.
9) Informace k výzvě č. 8/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí .
Starostka informovala přítomné, že MŽP vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory. Výzva č.8/2016 se týká
zajištění průzkumu, realizace technických prací /vrtů/ pro rozšíření možnosti zásobování
obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Žadatelem může být obec, příjem žádostí od
11.7.2016 do 30.6.2017 , výše podpory minimálně 300 tisíc a maximálně 3 mil Kč. Alokace je
300 mil. Kč. Takže času na podání žádosti moc nezbývá. Cenové nabídky na průzkumné

práce obec nemá, protože přijede stav posoudit tento týden hydrogeolog. Starostka se zeptala,
zda členové ZO souhlasí s tím, aby byla oslovena firma, která zpracovává žádosti o dotace o
předložení cenové nabídky. Všichni členové souhlasili.
10) Projednání rekonstrukce veřejného osvětlení, starostka provedla průzkum, zda je vhodné
požádat o dotaci na veřejné osvětlení z programu Efekt. Musel by se nechat zpracovat
světelný audit a prokázat úspora energie, při naší spotřebě bychom úsporu nesplnily. Obec
pravděpodobně bude provádět rekonstrukci z vlastních zdrojů.
11) Žádost Střediska rané péče SPRP Olomouc o příspěvek. Středisko SPRP Olomouc
požádalo obec o finanční příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 10 tisíc Kč. Starostka
navrhuje schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 tisíc Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.1/2017 o
poskytnutí dotace ve výši 5000,-Kč mezi Obcí Suchonice a Střediskem rané péče SPRP
Olomouc, Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.12 bylo přijato.
12) Žádosti Honebního společenstva Lipňany- Suchonice. Honební společenstvo SuchoniceLipňany podalo dvě žádosti. Starostka přečetla první žádost . Honební společenstvo si
požádalo o příspěvek na činnost ve výši 5000,-Kč. Starostka navrhuje schválit veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5000,-Kč. Nechala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí dotace
ve výši 5000,-Kč mezi Obcí Suchonice a Honebním společenstvem Suchonice –Lipňany a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.13 bylo přijato.
Starostka přečetla druhou žádost, kde by honební společenstvo potřebovalo ke své činnosti
maringotku. Obec by mohla požádat o bezúplatný převod pojízdné funkční maringotky od
Ministerstva obrany na obec v souladu se Zásadami převodu. Tuto maringotku by používala
především obec a honebnímu společenstvu by ji půjčovala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného
movitého majetku Ministerstva obrany na Obec Suchonice, předmětem převodu je funkční
pojízdná maringotka a pověřuje starostku vyřízením žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.14 bylo přijato.
13) Pronájem kontejnerů na bioodpad
Obec má pronajaty dva kontejnery o obsahu 770 litrů od Ing. Svatopluka Kleina. Ten
doporučil, aby obec zvýšila počet na tři a také navrhuje navýšení ceny za nájem kontejnerů ze
100,-Kč na 200,-Kč/kus/rok. Starostka nechala o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s navýšením počtu kontejnerů na biologický odpad o
objemu 770 litrů na tři kusy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.15 bylo přijato.

Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s navýšením ceny za nájem kontejnerů na 200,Kč/kus/rok
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 7
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
14) Různé
a) Zastupitelstvo obce v roce 2006 schválilo výpůjčku kapličky Panny Marie od Římskokatolické farnosti Penčice na 99 let. Protože Pater Stanislav Čevela ani Arcibiskupství
olomoucké smlouvu o výpůjčce nemají, tzn. že nebyla podepsaná. Arcibiskupství olomoucké
se dotazovalo, zda obec má o výpůjčku zájem. Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí, aby Arcibiskupství olomoucké předložilo návrh
smlouvy o výpůjčce kaple Panny Marie v Suchonicích
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.16 bylo přijato.
b) Starostka informovala, že obce by měly uzavřít dohody o stanovení spádové školy pro žáky
chodící do základní školy. Zeptala se, zda členové ZO souhlasí, aby spádová škola byla v
Tršicích.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí, aby obec Suchonice uzavřela dohodu o stanovení
školského obvodu spádové školy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.17 bylo přijato.
c) Starostka navrhuje, že obec zašle žádosti o provedení kontroly u společnosti
, České inspekci životního prostředí a Krajskému úřadu Olomouckého kraje.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zaslání podnětu o provedení kontroly České inspekci
životního prostředí a Krajskému úřadu Olomouckého kraje u společnosti
,
,
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.18 bylo přijato.
d) žádost občanů o zpomalení rychlosti vozidel směrem od kapličky
Občané, bydlící u kostela požadují omezení rychlosti vozidel, která přijíždí do obce od
kapličky. Starostka řekla, že zpomalit dopravu není tak jednoduché, že je potřeba mít
povolení od dopravního odboru. Proto navrhuje zaslat dopis Krajskému úřadu, odbor
silničního hospodářství, aby obci navrhl řešení. Členové zastupitelstva souhlasili.
15) Diskuse
- žádosti o dotace Oprava márnice a kříže na místním hřbitově a Hřiště s bylinkovou příchutí
z MMR nebyly vybrány k získání dotace
-Masopustní víkend- se konal ve dnech a- zhodnocení, obec obdrží za propagaci MAS
Hanácké království částku ve výši 4000,- Kč. Z obecních peněz se zaplatil program dětského
karnevalu ve výši 4900,- Kč a věcné dary do tomboly ve výši 3360,- Kč. Hudba, věcné dary
do tomboly se zaplatila prodejem za pohoštění a za losy.
-Úřad práce v Olomouci -nabídka veřejně prospěšných prací (dotace 15.000,- Kč na
zaměstnance přiděleného z úřadu práce) a nabídka veřejné služby těm, co pobírají dávku

hmotné nouze. Obec neví, kdo z občanů je vedený na úřadu práce a můžeme dostat přidělenou
úplně cizí osobu. Členové zastupitelstva si promyslí možnost této nabídky.
- Ukliďme svět, ukliďme Česko - jediný možný termín je v sobotu 8.4.2017, sraz v 10 hodin
před obecním úřadem, je potřeba obec zaregistrovat a požádat o pracovní prostředky
- Svátek matek – organizace, konání 11.5.2017 v sokolovně, zajistit program, děti z MŠ a ZŠ,
mažoretky, pohoštění a drobné dárečky
- obec nechala zhotovit záchytnou síť za první branku na hřišti, chlapci by ji také chtěli za
druhou branku, členové zastupitelstva souhlasí s objednáním druhé záchytné sítě za branku
- možnost odkoupit činky do sokolovny od fyzické osoby – cena 3000,- Kč, pí. Hacsiková
zjistí, zda činky, které jsou nyní v posilovně, tam zůstanou
- pracuje se na projektu na opravu obecního úřadu, cena projektu včetně položkového
rozpočtu bude 6000,- Kč, u štítové zdi se nebudou provádět sanační práce, ale odkope se
beton, který leží na soukromém pozemku a to by mělo zabránit vlhkosti. Obec musí požádat
vlastníka pozemku o souhlas.
- projektová dokumentace na nový chodník – možnost získání 95 % dotace z MAS Hanácké
království (v roce 2018), úkol sehnat projektanta a zjistit kolik bude stát zpracování projektu
- cena za pokácené dřevo - obec Suchonice pokácením bříz a modřínu získala 1,2 m3 dřeva,
protože je více zájemců, starostka navrhuje prodej dražbou, cena bude 600,-Kč za dřevo
včetně úklidu klestí, členové zastupitelstva s návrhem souhlasí
Další diskusní příspěvky nebyly.
Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za účast a ukončila zasedání v 18: 50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 16. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 10.4.2017
Zapisovatel: Marta Skopalíková
Ověřovatelé: Milada Gelatková

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

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

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

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

