Zápis

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 18. září 2017 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing.Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel , Jana Hacsiková
Omluveni: Spurný Jaromír, Ing. Hluší Tomáš
Občané:
,
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
pět členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Pavel Nesvadba a Milada Gelatková
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Navržený program
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2017
4) Rozpočtové opatření
5) Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
6) Žádost o odkoupení pozemku p.č.115/15 ve vlastnictví obce
7) Smlouva o zápůjčce finančních prostředků
8) Veřejnoprávní smlouva s Hospicem na Svatém Kopečku
9) Smlouva o poskytování právní pomoci
10) Zpráva z valné hromady mikroregionu a MAS Hanácké Království
11) Různé
12) Diskuze, závěr
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 18. zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání
-Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/01514/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a Obcí Suchonice byla
podepsána 24.7.2017
-Smlouva o dílo s dodavatelem územního plánu Suchonice Atelierem Archplan Ostrava s.r.o., byla
podepsána 27.7.2017
-Smlouva o dílo s dodavatelem Oprava budovy obecního úřadu Sopostavem stavební s.r.o., Nenakonice 538,
byla podepsána 20.7.2017
-Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-128013000/VB/005, Suchonice, DFK Trading s.r.o.-KNN byla podepsána 28.6.2017
-Starostka se zúčastnila dražebního jednání dne 13.7.2017 na nemovitost ½ pozemku parc.č. 463/18 ostatní
plocha v k.ú. Suchonice a nemovitost vydražila za 16100,-Kč, obec Suchonice dostala dne 17.7.2017 od
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Exekutorského úřadu Brno usnesení o příklepu a dne 22.8.2017 bylo katastrálním úřadem zahájeno řízení o
doručeném usnesení o příklepu
-Smlouva o výpůjčce kaple dosud podepsaná nebyla, byla odeslána ke schválení na Arcibiskupství
olomoucké
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2017
Zprávu o hospodaření obce k 31.8.2017 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny činil
4.188 458,95 Kč a zůstatek na účtu u ČNB činil 354 819,58 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.8.2017.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.2/2017, se kterým přítomné seznámila pí.Skopalíková, bylo provedeno starostkou
obce dne 19.7.2017. Rozpočtové opatření č.3/2017 přednesla pí.Skopalíková dle předloženého návrhu.
Starostka vyzvala přítomné, zda se chce někdo k RO vyjádřit. Protože tomu tak nebylo, nechala hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017dle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
5) Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
Olomoucký kraj zaslal dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti.
Dodatek se uzavírá za účelem úpravy výpočtu roční výše finančního příspěvku na období 1.1.2018 do
31.12.2019. Částka za trvale žijícího obyvatele zůstává stejná, tedy 70,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
6) Žádost o odkoupení pozemku p.č.115/15 v k.ú. Suchonice.
Obec Suchonice obdržela žádost od pana
,
,
o odkoupení
pozemku parc. č. 115/5 v k.ú. Suchonice. Jedná se o pozemek
, o výměře 115 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, kde obec Suchonice vlastní ½ pozemku a obec Tršice druhou ½ pozemku.
Stavba
je ve vlastnictví
.
. Podle platných předpisů má
.
k uvedenému pozemku předkupní právo. Starostka navrhla ideální polovinu pozemku parc. č. 115/5 v k.ú.
Suchonice prodat za cenu 49 200,- Kč. (Je to cena, za kterou byl proveden nákup sousedního pozemku.)
V případ prodeje pozemku je třeba nejdříve schválit a zveřejnit záměr obce prodat nemovitý majetek, proto
starostka nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek-ideální
polovinu pozemku parc. č. 115/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 115 m2 v k.ú Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 5
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
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7) Smlouva o zápůjčce finančních prostředků
Římskokatolická farnost Penčice podala žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu kříže před
kostelem v Suchonicích. Žadateli byla přiznána dotace ve výši 164.377,- Kč, z vlastních zdrojů zaplatí
Římskokatolická farnost 70 448,- Kč. Celkové náklady tedy jsou 234.825,- Kč
Dotace bude žadateli poskytnuta po ukončení opravy kříže a uhrazení faktury za provedení díla.
Římskokatolická farnost Penčice požádala obec Suchonice o zápůjčku finančních prostředků ve výši dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o zápůjčce finančních prostředků
vvdlužiteli Římskokatolické farnosti Penčice ve výši 164 377,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o
zápůjčce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
8) Veřejnoprávní smlouva s Hospicem na Svatém Kopečku
Hospic na Svatém Kopečku podal žádost o dotaci z rozpočtu obce Suchonice na provozní náklady hospice.
Starostka navrhuje výši dotace 3000,-Kč. Zeptala se členů ZO, kdo má jiný návrh. Žádný návrh nebyl.
Starostka tedy nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí dotace ve výši
3000,-Kč mezi Obcí Suchonice a Hospicem na Svatém Kopečku.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
9) Smlouva o poskytování právní pomoci
JUDr.
poslal návrh smlouvy o poskytování právní pomoci, s jejímž obsahem starostka
seznámila přítomné. Starostka nechala přítomné, aby se ke smlouvě vyjádřili. Členové zastupitelstva
souhlasí, aby právní pomoc byla placena měsíčně takto: paušální částka fixní plus odměna za každou
započatou hodinu práce plus úhrada za režijní výdaje za každou započatou hodinu.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o poskytování právní pomoci mezi Obcí
Suchonice a JUDr.
s účinností od 1.10.2017 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro
5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
10) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
Valná hromada mikroregionu Království se konala v Krčmani. Vystoupil na ní Ing. Martin Tesařík, který
informoval o přípravách, podmínkách a realizacích v POV OK 2018. Členové ZO byli seznámeni
s přípravou návštěvy reprezentačních prostor Pražského hradu. Termín zájezdu je 6.10.2017, kdy prohlídka
je objednaná na 10,00 hod. Starostka podala informaci o probíhající fotografické soutěži, sběr fotografií je
do konce října 2017. Ing. Pavel Horák informoval o vyhlášení dotace pro obce, spolky a soukromé subjekty
v rámci MAS.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Království.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
11) Různé
a) jízdní řád nové linky autobusové dopravy Olomouc-Velký Týnec- Tršice
Starostka informovala přítomné, že dvě stávající linky byly sloučeny do jedné, ale všechny spoje končí a
začínají na autobusovém nádraží. Autobus v neděli z Olomouce má mít odjezd v 8:30 hodin, nyní odjíždí v
9,00 hodin. Připomínky členů zastupitelstva spočívaly v tom, aby byl ponechán odjezd v neděli v 9,00 hod a
autobusové linky, které nyní jedou až do Štěpánova a vyjíždějí ze Štěpánova končily i vyjížděly minimálně
z hlavního nádraží.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice pověřilo starostku připomínkováním jízdního řádu linky
891346 s tím, že konečná zastávka linky nebude v Olomouci na autobusovém nádraží, ale minimálně na
hlavním nádraží v Olomouci.
Výsledek hlasování: Pro
5
Proti 0
Zdrželi se 0
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Usnesení č. 11 bylo přijato.
b) žádost o pronájem sokolovny na výukové programy
Obec Suchonice obdržela žádost Mgr.
na pronájem sokolovny a venkovního posezení při pořádání
výukových programů pro děti MŠ a 1.stupeň ZŠ. Jednalo by se o nepravidelné akce, při kterých by děti
využívaly v sokolovně sociální zařízení a v případě nepříznivého počasí sál.
Starostka navrhuje výši pronájmu 10,- Kč za jedno dítě a jednu akci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje pronájem sokolovny a venkovního posezení pro Mgr.
na výukové programy ve výši 10,-Kč za jedno dítě a jednu akci
Výsledek hlasování: Pro
5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
c) odkoupení ½ pozemku parc.č. 463/18 obcí Suchonice
Jednu ideální polovinu pozemku parc.č. 463/18 , o výměře 257 m2 , ostatní plocha v k.ú.Suchonice obec
zakoupila v elektronickém dražebním jednání za 16100,-Kč. Majitelkou druhé poloviny pozemku je
. Starostka se zeptala členů zastupitelstva, zda souhlasí s tím, aby obec koupila druhou polovinu
pozemku za cenu 16000,-Kč a uhradila návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje odkoupení ideální poloviny pozemku parc.č. 463/18 v k.ú.
Suchonice za cenu 16000,-Kč a uhrazení návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy
Výsledek hlasování: Pro
5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
d) prodej drobného dlouhodobého majetku
Členové jednotky SDH sdělili starostce, že vozík na hadice ve zbrojnici zabírá místo a není vůbec využíván.
Starostka navrhuje tento drobný majetek prodat. Návrh minimální ceny je 2500,- Kč. Pokud bude více
zájemců, vozík se prodá zájemci s nejvyšší nabídkou.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje prodej nepotřebného majetku – vozík na požární
hadice za minimální cenu 2500,-Kč
Výsledek hlasování: Pro
5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
e) informace k vodovodu v obci Suchonice
Starostka informovala přítomné, že proběhlo jednání s ing. Brtníkem dne 14.9.2017, který pro obec
Suchonice navrhuje 3 varianty řešení zásobování pitnou vodou, se kterými starostka seznámila členy
zastupitelstva. Jedna varianta je napojení na vodovod Tršice, druhá varianta je vlastní vrt a rozvod vody po
obci s vlastní úpravnou vody, třetí varianta je napojení na vodovod v Čelechovicích, který provozuje VaK
Přerov. Ing. Brtník navrhl sejít se s ředitelem Vak Přerov a pokusit se zjistit podmínky připojení.
12) Diskuse, závěr
Starostkou byla otevřena diskuse.
Starostka
-Je potřeba rozhodnout barvu fasády na budovu obecního úřadu – návrh tmavě šedá a světle šedá, 5 členů je
pro. Ponechat stříšku nad vraty - 4 členové pro, jeden proti
-Je potřeba odvézt odpad od hřbitova, termín bude záviset na počasí.
-Dne 24.9. se koná slavnostní mše svatá v kostele, za finanční podpory MAS Hanácké Království.
-Honební společenstvo Suchonice-Lipňany má zájem v sokolovně pořádat poslední leč na začátku roku
2018. Obec Suchonice zajistí hudbu, ostatní si zajistí honební společenstvo.
Další diskusní příspěvky nebyly.
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.00 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 18. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č.2/2017 a č.3/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 25.9.2017
Zapisovatel:

Marta Skopalíková ……………………

Ověřovatelé: Pavel Nesvadba …………........................ dne ......................................
Milada Gelatková ...................................... dne .....................................
Starostka:

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

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