Zápis

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 27. června 2017 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing.Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel , Spurný Jaromír,
Ing. Hluší Tomáš, Jana Hacsiková
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 pana Jaromíra Spurného a paní Janu Hacsikovou.
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 2016
4) Schválení účetní závěrky obce Suchonice za rok 2016 a převod výsledku
hospodaření
5) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Suchonice za rok 2016 a
převod výsledku hospodaření
6) Schválení přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2017
7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV Olomouckého kraje 2017
8) Výsledek výběrového řízení na zpracovatele územního plánu obce
Suchonice a Opravy budovy obecního úřadu
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu umístit a
provést stavbu
10) Zpráva z valné hromady mikroregionu
11) Elektronická dražební vyhláška
12) Různé
13) Diskuse
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 17. zasedání
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Pověření starostce podepsat smlouvu mezi Římskokatolickou farností Penčice a obcí Suchonice na prodej
pozemku parc.č.124/4 ostatní -smlouva byla podepsaná 17.4.2017
Pověření starostce vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele územního plánu Suchonice, výběrové řízení bylo
ukončeno 12.6.2017 a přišla jedna nabídka
-starostka podepsala veřejnoprávní smlouvu č.1/2017 o poskytnutí dotace SPRP Olomouc ve výši 5 tisíc
korun dne 11.4.2017
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-starostka podepsala veřejnoprávní smlouvu č.2/2017 o poskytnutí dotace Honebnímu společenstvu ve výši
5 tisíc korun dne 24.4.2017
-starostka podala žádost o bezúplatný převod pojízdné maringotky z Ministerstva vnitra, které chtělo obci
poskytnout přívěs za automobil, po prohlídce nabídnutého majetku Honební společenstvo nemá o přívěs
zájem, proto starostka odpověděla na Ministerstvo obrany, že majetek obci nevyhovuje a nyní čekáme, zda
bude obci nabídnuta požadovaná pojízdná maringotka
-starostka byla pověřena zasláním podnětu ČIŽP a Krajskému úřadu o provedení kontroly společnosti
Mevapack s.r.o., provozovna Suchonice o kontrolu ukládání odpadů dle provozního řádu zařízení
Žádosti o provedení kontrol nebyly odeslány, úkol trvá
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) Se závěrečným účtem obce Suchonice, stavem finančních prostředků k 31.12.2016 na běžných účtech a
s vyúčtováním dotací seznámila členy ZO pí. Skopalíková. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 přednesla pí. Gelatková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí bez výhrad se závěrečným účtem obce Suchonice za rok 2016 a se
zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Účetní závěrka obce Suchonice za rok 2016
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 2016 činily 3. 227 858,11 Kč a náklady v roce
2016 činily 1 827 789,37 Kč
Výsledek hospodaření obce běžného účetního období byl 1. 400 068,74 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku obce Suchonice za rok 2016 a schvaluje převod
výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
5) Účetní závěrka Mateřské školy Suchonice, příspěvkové organizace za rok 2015
Podklady k účetní závěrce MŠ Suchonice za rok 2016 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. Výnosy za rok 2016 činily 2. 898 779,64 Kč a náklady
za rok 2016 činily 2. 898 710,40Kč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období byl 69,24 Kč.
Rezervní fond MŠ číslo účtu 414 měl zůstatek 21 244,54 Kč. Starostka navrhla převést výsledek
hospodaření na účet rezervního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku MŠ Suchonice za rok 2016 a schvaluje převod
výsledku hospodaření na účet rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
6) Schválení přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2017
Obec Suchonice požádala o dotaci z POV Olomouckého kraje 2017 na akci Oprava budovy obecního úřadu.
Obec Suchonice obdržela dne 3.5.2017 oznámení, že žádost o poskytnutí dotace byla vybrána a usnesením
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Zastupitelstva Olomouckého kraje byla přidělena dotace z Programu obnovy venkova 2017 a to ve výši
300.000,- Kč.
7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV 2017
Starostka seznámila přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace č. 2017/01514/OSR/DSM mezi
Olomouckým krajem a Obcí Suchonice o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje 2017 na dotační titul
č.1 ve výši 300 tisíc Kč a nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2017 ve výši 300.000,- Kč
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2017/01514/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a Obcí
Suchonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
8) Byla zveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Územní plán Suchonice.
Přišla jedna nabídka od Atelier Archplan Ostrava s.r.o. za nabídkovou cenu 222.000,-Kč bez DPH a
268. 620 Kč včetně DPH.Vzhledem k tomu, že nabídka vyhovovala všem hodnotícím kritériím, cena
odpovídala ceně v místě a čase obvyklé starostka doporučuje jmenovanou společnost ke schválení na
zpracování nového územního plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele na akci Územní plán Suchonice Atelier ARCHPLAN
Ostrava s.r.o., IČ: 26863065, Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov za cenu 222000,- Kč bez
DPH a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Byla zveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava budovy obecního
úřadu. Nabídku podaly dvě firmy:
a) Sopostav- stavební s.r.o. , Nenakonice 538, Věrovany cena bez DPH 500 288,50 + DPH 105 060,60
cena s DPH 605 349,10 Kč
výše smluvní sankce za nedodržení termínu předání díla v Kč/den 1% z ceny díla za každý započatý den
b) Firma Pozemní stavby Žádník s.r.o. , Na Návsi, Velký Týnec cena bez DPH 522 643 + DPH 109 755,Kč cena s DPH 632 398,- Kč
Varianta včetně lešení: bez DPH 562 143,- + DPH 118 050,- Kč celkem 680 193,- Kč
výše smluvní sankce za nedodržení termínu předání díla v Kč/den 1% z ceny díla za každý započatý den
Hodnotící kritéria mají tuto váhu:
cena bez DPH ….......95 %,výše smluvní sankce 5 %,
Bodové hodnocení: Sopostav s.r.o., cena 500 288,50 .....95 bodů,
výše sankce 5003,- Kč/den....... 4,45 bodů
celkem: 99,45 bodu
Pozemní stavby Žádník , cena 562 143,- Kč ….......84,55 bodů
výše sankce 5 621,- Kč/den …...............................5 bodů
Celkem: 89,55 bodu
Součástí nabídek je také úprava zpevněných povrchů o výměře 9 m2 před vraty do hasičské zbrojnice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo dodavatele na akci Oprava obecního úřadu
Sopostav- stavební s.r.o., Nenakonice 538, 783 75 Věrovany za cenu 500.288,50Kč bez DPH a pověřilo
starostku podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
9) Společnost Profiprojekt s.r.o. požádala dne 24.5.2017 obec Suchonice o souhlas s umístěním a
provedením stavby podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV na pozemcích ve vlastnictví obce
Suchonice par.č. 109/4 v k.ú. Suchonice a parc.č. 109/9 v k.ú. Přestavlky. Je to z důvodu připojení nového
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odběratele DFK Trading s.r.o. Nové podzemní el. vedení v délce asi 225 m vybuduje společnost ČEZ
Distribuce a.s.
Obecní úřad Suchonice zveřejnil dne 6.6.2017 záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu na pozemcích par.č.109/4 v k.ú. Suchonice a 109/9 v k.ú. Přestavlky.
Starostka požádala členy ZO, aby se k provedení stavby vyjádřili. Jelikož nebyly žádné připomínky, tak
nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8013000/VB/005, Suchonice, DFK Trading s.r.o.-KNN
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
10) Zpráva z valné hromady mikroregionu
Valná hromada mikroregionu se konala v Císařově. Byly přítomni zástupci Ministerstva vnitra, oddělení
dozoru. Starostka seznámila přítomné s konáním kulturních akcí a konáním expedice Berounsko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Království.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
11) Elektronická dražební vyhláška
Exekutorský úřad Brno-město vydal usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání dne 13.7.2017
v 9 hodin. Předmětem dražby je jedna polovina pozemku par.č. 463/18 ostatní plocha, o výměře 257 m2
v k.ú. Suchonice. Starostka navrhla že obec by mohla polovinu pozemku par.č. 463/18 odkoupit a to
z důvodu, že tento pozemek bude obec využívat jako ostatní komunikaci. Výsledná cena dražené
nemovitosti je 17.990,-Kč, výši jistoty stanovil exekutor v částce 5000,-Kč. Starostka se zeptala členů
zastupitelstva, zda souhlasí s odkoupením pozemku. Nikdo nebyl proti, tak nechala hlasovat o návrhu
usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje odkoupení ½ pozemku parc. č. 463/18 o výměře 257 m2, ostatní
plocha, v k.ú. Suchonice, prostřednictvím elektronického dražebního jednání dne 13.7.2017 a pověřuje
starostku zajištěním účasti obce v elektronickém jednání
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
12) Různé
a) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Pí. Skopalíková přednesla rozpočtové opatření č.1/2017, které se týkalo neinvestiční dotace od kraje ve výši
300 tisíc v příjmech a ve výdajích 670 tisíc oprava budovy obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017 dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
b) Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na stavební úpravy chodníků. Obec nechala zpracovat dvě
cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků. Nabídku poslal ing. Klásek
,
,
, která činila 46500,-Kč bez DPH. Další nabídku zpracovala ENVI
Agentura Trunda s.r.o. , U hřiště 810/8, Olomouc, která činila 126000,-bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci
stavební úpravy chodníků Ing.
Kláskem,
,
a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
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c) Podání žádosti o dotaci na opravu chodníků
Starostka konstatovala, že obec potřebuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavební
úpravy chodníků, protože je možnost požádat o dotaci. MAS Hanácké království vyhlásilo výzvu na
předkládání žádostí o dotace z IROPu na opravu chodníků. Žádost by se podávala prostřednictvím MAS
Hanácké Království.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti do výzvy o podporu z IROP
s názvem „Hanácké Království-IROP-Bezpečně v MAS Hanácké Království I“ na stavební úpravy chodníků
Výsledek hlasování: Pro
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č.14 bylo přijato.
d) Nabídka na projektovou dokumentaci úprava stávající stoky a zpevněné podélné stání
Podle územního plánu má být před pozemkem 466/1 zatrubněná kanalizace a vybudováno stání pro auta.
Obec nemá na tuto stavbu projektovou dokumentaci. Zmíněná společnost ENVI Agentura Trunda s.r.o., U
hřiště 810/8, Olomouc dělá i tyto projekty a nabídla obci zpracování projektu za 95 tisíc bez DPH. V ceně
není zahrnuta inženýrská činnost / tj. zajištění stanovisek orgánů a správců sítí/. Starostka nechala členy
zastupitelstva, ať se vyjádří k cenové nabídce. Členové požadují oslovit ještě minimálně jednoho
projektanta, který předloží cenovou nabídku.
e) Studie řešení odkanalizování obce – nabídka firmy ENVI Agentura Trunda s.r.o.
Tato společnost nabízí zpracování studie na variantní řešení odkanalizování obce, které musí být v souladu s
PRVKOK. Studie je nedílnou součástí dokumentů pro další stupně projektové dokumentace. Bez ní nemá
obec možnost rozhodnout, zda je projekt na odkanalizování vůbec reálný. Starostka navrhuje členům ZO
promyslet tuto problematiku do příštího zasedání.
f) Hydrogeologický posudek na vodní zdroj v obci Suchonice
Starostka informovala přítomné, že obec nechala zpracovat firmou Ekotest-Aqua,s.r.o. z Uničova
hydrogeologický posudek vodního zdroje v naší obci. Členové se mohou s dokumentem seznámit. Na
řešení zásobování pitnou vodou je v tomto posudku navrženo několik variant. Starostka doporučila členům
zastupitelstva seznámit se s variantami zásobování pitnou vodou a řešení promyslet. Obec se musí
rozhodnout, zda se zásobování pitnou vodou bude řešit v rámci obce nebo občané individuálně.
g) Smlouva o výpůjčce kaple Panny Marie v Suchonicích
Starostka přečetla návrh smlouvy o výpůjčce a nechala hlasovat
Návrh usnesení: Zastupitelstvo
obce Suchonice schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi půjčitelem
Římskokatolickou farností Penčice, U Kostela 116/1, Přerov XIII-Penčice a výpůjčitelem Obcí Suchonice,
Suchonice 29, jejíž předmětem je pozemek par.č.84 zastavěná plocha a nádvoří, stavba kaple Panny Marie a
pozemek par.č. 141 oba v k.ú. Suchonice na dobu 99 let
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.15 bylo přijato.
h) Cenová nabídka na veřejné osvětlení
Pan Jiří Hofmeister předložil novou cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení, která činí
426 588,-Kč. Nabízí typ svítidel Philips s automatickým stmíváním, 100 tisíc hodin životnost a 10 let
záruka. Obec by mohla výměnu světel provádět na etapy.
13) Diskuse, závěr
Starostka zahájila diskusi.
Pí. Milada Gelatková- zda se řešila žádost občanů o zpomalení dopravy směrem od kapličky
Starostka odpověděla, že na dotaz k umístění zpomalovacího terardéru bylo odpovězeno, že terén je s
velkým klesáním a retarder by se mohl umístit u školky, což je bezpředmětné
Řešení je pozvat Polici ČR , aby měřila rychlost řidičů
Další diskusní příspěvky nebyly, tak staroska ukočila zasedání v 19:40 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 17. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č.1/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 4.7.2017
Zapisovatel:

Marta Skopalíková ……………………

Ověřovatelé: Jaromír Spurný …………........................ dne ......................................
Jana Hacsiková
Starostka:

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

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

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