Zápis

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 4. prosince 2017 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing.Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel , Jana Hacsiková
Ing. Hluší Tomáš
Omluveni: Spurný Jaromír
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
šest členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Ing. Pavlu Přidalovou a Ing.Tomáše Hlušího.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Navržený program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce
4) Schválení rozpočtu obce Suchonice na rok 2018
5) Podání žádostí o dotace pro rok 2018
6) Obecně závazná vyhláška č.1/2017
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu
8) Rozpočtové opatření
9) Nařízení vlády č.318/2017 Sb., o odměnách za výkon členů
zastupitelstev
10) Různé
11) 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 19. Zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- podepsání dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti mezi obcí
Suchonice a Olomouckým krajem- byl podepsán 16.10.2017.
-podepsání smlouvy o zápůjčce finančních prostředků mezi obcí Suchonice a Římskokatolickou farností
Penčice ve výši 164.377,- Kč dosud podepsána nebyla, čeká se na souhlas olomouckého arcibiskupství se
zápůjčkou.
-Smlouva o poskytování právní pomoci mezi obcí Suchonice a JUDr.
byla podepsána
dne 20.9.2017.
-Zastupitelstvo pověřilo starostku připomínkováním jízdního řádu linky 891346 s tím, že tato linka nebude
končit na autobusovém nádraží-připomínky byly odeslány, ale nebylo vyhověno, pouze odjezd autobusu
v neděli v 8:30 z Olomouce byl posunut na 9:00 hodin.
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-Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy na odkoupení ideální poloviny pozemku parc. č.
463/18 v k.ú. Suchonice za cenu 16.000,- Kč. Kupní smlouva byla podepsána dne16.10.2017.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se:0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2017
Zprávu o hospodaření obce k 30.11.2017 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny
činil 4.277 940,76 Kč a zůstatek na účtu u ČNB činil 21 580,58 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Schválení rozpočtu obce Suchonice na rok 2018
Návrh rozpočtu obce Suchonice na rok 2018 přednesla paní Gelatková. Jedná se o vyrovnaný rozpočet,
příjmy i výdaje jsou 3.376.400,- Kč. Úprava bude pouze u položek takto: položka 1382 bude nahrazena
položkou 1381, název bude stejný - odvody z loterií, obsahová náplň a částka stejná, to je 11.000,- Kč.
Starostka vyzvala přítomné, aby se k rozpočtu vyjádřili. K návrhu rozpočtu na rok 2018 nebyly připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2018 v příjmech a ve
výdajích částka 3 376 400,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Podání žádostí o dotace pro rok 2018
Starostka navrhuje podat v roce žádosti na tyto akce: oprava obecní cesty, jedná se od domu č. 15 po dům
č.82, oprava márnice a kříže na hřbitově, výstavba dětského hřiště u MŠ, stavební úpravy chodníků a
požádat o dotaci z POV Olomouckého kraje 2018, který bude vyhlášen 19.12.2017
Členové ZO promyslí do příštího zasedání na jakou akci z POV obec požádá.
6) Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďovaní, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výpočet poplatku písm. b) vyšel takto:
částka za TDO se podělí počtem obyvatel, což činí 226,- Kč, tato částka je neměnná. Obec obdržela od
společnosti EKO-KOM za zpětné využití odpadů 20424,-Kč. Část poplatku písm. a) ostatní odpady děleno
počtem obyvatel vychází 263,-Kč, pokud odečteme příjem od EKO-KOM, tak vychází 160,-Kč. Starostka
navrhuje ponechat poplatek ve stejné výši roku 2017, to je 450,-Kč. Starostka nechala hlasovat o návrhu
poplatku ve výši 450,-Kč/osoba/rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů –sazba poplatku 450,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 2
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království, která se konala 30.11.2017 v Blatci
- kalendáře na rok 2019: obec si zvolí dvě akce, které vyfotí určený fotograf a tyto fotky se umístí do
kalendáře
- bulletin za období 2014-2018, podklady do 1.6.2018
- kalendář akcí mikroregionu , pro obec Suchonice objednáno 90 ks
- DSO požádá o dotaci na rok 2018 na společné kulturní akce a exkurzi mikroregionu v roce 2018
(pro obec Suchonice by připadala v úvahu vyjížďka na kole o velikonocích, zajistit stanoviště)
- termíny pořádání valných hromad v roce 2018, v Suchonicích bude v listopadu
- společný postup dodržování zákona o střetu zájmů
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu
Království.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
8) Rozpočtové opatření č. 4/2017
provedla starostka obce dne 9.10.2017 a členy ZO s ním seznámila pí. Skopalíková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
S rozpočtovým opatřením č. 5/2017 seznámila přítomné pí. Skopalíková dle předloženého návrhu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
9) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon členů zastupitelstev
S účinností od 1.1.2018 se navyšují odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
současné odměny
starosta:
11.900,místostarosta:
5.300,předseda výboru:
800,člen zastupitelstva
350,-

nejvyšší možné
21.899,19.709,2.190,1.095,-

návrh
13.100,5.900,900,400,-

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., schvaluje
s účinností od 1.1.2018 odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: za výkon funkce starosty 13100,Kč měsíčně, za výkon funkce místostarosty 5900,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 900,-Kč měsíčně, za výkon funkce člena zastupitelstva obce ve výši 400,-Kč měsíčně.
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
10) Různé
a) výběr dodavatele na stavební úpravy chodníků v obci Suchonice
Veřejné zakázky na akci stavební úpravy chodníků se zúčastnilo šest uchazečů. Nabídky posuzovala a
hodnotila tříčlenná komise dne 28.11.2017. Nabídku firmy
,
komise vyřadila.
Podle hodnotících kriterií nejvýhodnější nabídku podala firma Sopostav-stavební s.r.o., Věrovany –
Nenakonice 538, 783 75 za nabídkovou cenu bez DPH 1.184 725,28 Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele na akci Stavební úpravy chodníků Sopostav-stavební
s.r.o., Nenakonice 538, 783 75 Věrovany za cenu 1.184785 Kč bez DPH, v případě obdržení dotace bude
s uvedeným dodavatelem podepsána smlouva o dílo
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
b) pověření starostce k provedení rozpočtového opatření před účetní závěrkou za prosinec 2017
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice ukládá starostce provést a schválit rozpočtové opatření
před účetní závěrkou za měsíc prosinec podle § 102 ods.2, písm. a) zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
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c) Obec obdržela od manželů
oznámení o ukončení pronájmu pozemku parc. č. 50- zahrada o
výměře 376 m2 ke dni 31.12.2017. Jedná se o zahrádku u MŠ, kterou majitelé manželé
pronajímají obci Suchonice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s ukončením pronájmu pronajatého pozemku parc.č. 50, zahrada, o
výměře 357 m², v k.ú. Suchonice ke dni 31.12.2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
d) Obec Suchonice koupila pozemek od Římskokatolické církve parc.č. 124/4, ostatní plocha, o výměře 501
m². Starostka navrhuje zveřejnit záměr obce pronajmout část tohoto pozemku, který je součástí pole vedle
hřbitova.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje záměr obce pronajmout část pozemku parc.č.124/4 , ostatní plocha
o výměře 501 m² v k.ú. Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
11) Diskuse
Starostka otevřela diskusi, která se týkala oslavy silvestra. Členové ZO souhlasí, že obec zaplatí ohňostroj.
Dále členové ZO navrhují, že občané se mohou sejít k oslavě v sokolovně, nebude se platit nájemné. Obec
nebude tuto akci pořádat.
Starostka upozornila na potřebu odvézt odpad od hřbitova. Je potřeba počkat na vhodné počasí.
Další dotazy ani připomínky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 19:50
hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 19. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č.5/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2017
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Ing. Pavla Přidalová…………................. dne .............................
Ing. Tomáš Hluší..................................... .dne ..............................
Starostka:

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