Zápis

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 22. ledna 2018 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Jana Hacsiková
Ing. Hluší Tomáš, 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
sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Jaromíra Spurného a Janu Hacsikovou.
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 31.12.2017
4) Podání žádostí o dotace pro rok 2018
5) Zpráva z valné hromady mikroregionu
6) Rozpočtové opatření
7) Žádost o pronájem části pozemku p.č.124/4
8) Různé
9) 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 zasedání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- ZO uložilo starostce obce provést a schválit rozpočtové opatření před účetní závěrkou za měsíc prosinec
dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona o obcích. Rozpočtové opatření bylo provedeno a bude dáno na vědomí
v průběhu zasedání.
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) Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2017
Zprávu o hospodaření obce k 31.12.2017 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny
činil 4.326 601,92 Kč a zůstatek na účtu u ČNB činil 26 556,98 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.12.2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.

1

4) Podání žádostí o dotace pro rok 2018
V měsíci lednu 2018 obec podala žádosti o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a to
- Hřiště s bylinkovou příchutí, celkové náklady 575 000,- Kč, dotace ve výši 400 000,- Kč
- Oprava kříže a márnice na místním hřbitově, celkové náklady 235 000,- dotace ve výši 164 500,- Kč.
- Žádost na stavební úpravy chodníků, celkové náklady 800 000,- Kč, dotace ve výši 760 000,- Kč.
Jedná se o část chodníku od domu č.p. 2 téměř k obchodu.
Obec by chtěla podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje
- program na podporu JSDH 2018 – nákup věcného vybavení v celkové hodnotě 23 tisíc Kč. U dotací, které
nedosáhnou částky 35.000,-Kč nebude spoluúčast obce požadována.
- program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018, v letošním roce bude 90. výročí založení
kostela sv. Václava v Suchonicích. Z tohoto programu by se dalo požádat na oslavy tohoto výročí např.
koncert v kostele, částka dotace je do 35.000,- Kč a je bez spoluúčasti obce.
- Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, starostka navrhla požádat o dotaci na opravu budovy
mateřské školy, která by spočívala v odstraněnípůvodních podlah v herně a kuchyni v přízemí a vybudování
nových podlah včetně podlahových krytin. Provedení výměny vnitřních dveří, vnější úpravy fasády, nová
jádrová omítka budovy bez zateplení, fasádní barva, oprava klempířských prvků. Pozemek par.č. 46 vedle
budovy patří obci. Starostka navrhla provést terénní úpravy pozemku a provést oplocení, ve dvoře zbudovat
novou zámkovou dlažbu a okapní chodník. Tak by vznikl oplocený areál mateřské školky, kdy děti by
mohly využívat pozemek k činnosti.
- MZ vyhlásilo dotační program 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, obec může
požádat na opravu hřbitovní zdi a výměnu pletiva
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu
JSDH 2018 Olomouckého kraje, na nákup věcného vybavení ve výši 23 tisíc Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo přijato
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého
kraje 2018 na Opravu budovy mateřské školy včetně oplocení venkovní zahrady
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo přijato
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2018 na akci k 90. výročí položení základního kamene ke kostelu Svatého
Václava v Suchonicích.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č.6 bylo přijato
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva
zemědělství, dotační program 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu hřbitovní
zdi
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č.7 bylo přijato
5) Starostka přednesla zprávu z valné hromady mikroregionu, která se konala ve Velkém Týnci dne
25.1.2018.
- expedice, Český západ, Konstantinolázeňsko a Hracholusky
- Bulletin- do konce května obce předají podklady ve formě zhodnocení volebního období
- fotosoutěž- 2 témata: půvab květin a stromů, zvyky a tradice
- spolupráce v oblasti GDPR ochrana osobních údajů, týká se nastavení počítačů, dodatky ke smlouvám
s obchodními partnery
- příspěvek DSO pro rok 2018 bude 25,-Kč za občana
- v listopadu 2018 bude valná hromada v Suchonicích
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
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6) Rozpočtové opatření č. 6/2018 provedla a schválila starostka podle § 102 odst. 2, písm. a) zákona o
obcích a přítomným RO přednesla pí. Skopalíková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
7) Obec Suchonice zveřejnila záměr obce pronajmout část pozemku par.č.124/4 v k.ú. Suchonice. O
pronájem pozemku má zájem
,
. Bude připravena pachtovní smlouva . Jedná se
o část pozemku o výměře 350 m2 , ostatní plocha a roční pachtovné bude 1% z průměrné ceny zemědělské
půdy v k.ú. Suchonice dle BPEJ platné v příslušném roce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje pachtovní smlouvu na část pozemku p.č. 124/4,
ostatní plocha o výměře 350 m² mezi propachtovatelem Obcí Suchonice a pachtýřem
,
, za roční pachtovné 1% z průměrné ceny zemědělské půdy v k.ú. Suchonice dle BPEJ platné
v příslušném roce a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 10 bylo přijato.
8) Různé
a) Středisko rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 52 požádalo naši obec o příspěvek na činnost ve
výši 20000,-Kč. Obec přispívá každým rokem částkou 5 tisíc Kč. Starostka navrhla i letos dotaci ve výši
5000,-Kč a nechala hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.1/2018 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 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 11 bylo přijato.
b) Na minulém zasedání bylo oznámeno ukončení pronájmu pozemku parc. č. 50- zahrada o výměře 376 m2
ke dni 31.12.2017. Starostka jednala s novými majiteli pozemku, kteří jsou ochotni za roční nájemné 1200,Kč tento pozemek Obci Suchonice pronajmout za účelem využití pro mateřskou školu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje nájemní smlouvu mezi pronajímateli
a
a nájemcem Obcí Suchonice, předmětem nájmu je pozemek
zahrada, o výměře 376
m² v obci a k.ú. Suchonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
c) Spolek Lungta, Praha 1 požádal naši obec o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2018 na budově obecního úřadu. Jde o připomenutí 59. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením
tibetské vlajky
Výsledek hlasování: Pro 3
Proti 0
Zdrželi se 4
Usnesení nebylo přijato.
d) Pan Jan Hans Bábek- rizikové kácení provedl péči o dřeviny v naší obci. Jednalo se o ořez suchých větví
v aleji ke hřbitovu, u bříz na zastávce, u stromořadí kolem hřiště. Dále byly provedeny redukce koruny a
bezpečnostní vazby u šesti stromů. Byly pokáceny 4 břízy a 1 modřín ze zdravotních důvodů. Návrh
následných opatření je: skácení 1 lípy u hřiště (poškozen kmen a vzniká dutina). U stromořadí ke hřbitovu u
16 lip provést zdravotní řez, u 2 lip provést bezpečnostní vazbu, u mohutné lípy stojící samostatně provést
bezpečnostní řez. Předpokládaná cena 20 tisíc Kč (bez pokácení lípy u hřiště).
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Starostka se zeptala, zda členové zastupitelstva souhlasí s navrhovaným opatřením. Členové ZO souhlasili.
Pan Tomáš Hluší navrhl, že u kapličky rostou asi čtyři mladé lípy, aby i u nich byl proveden zdravotní řez.
Starostka řekla, že s panem Bábkem ošetření i těchto dřevin projedná a nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje provést zdravotní řez lipového stromořadí ke hřbitovu dle cenové
nabídky
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
e) Na zasedání konaném dne 18.9.2017 zastupitelstvo projednávalo žádost o odkoupení pozemku par.č.
115/5 v k.ú.Suchonice. Zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem. Obec Suchonice vlastní ideální polovinu
pozemku a druhou polovinu vlastní Obec Tršice. Od roku 2018 má spoluvlastník předkupní právo
k nemovitosti. Starostka navrhuje požádat Obec Tršice o odkoupení poloviny jmenovaného pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje požádat spoluvlastníka pozemku Obec Tršice o odkoupení ½
pozemku par.č.115/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 115 m² v katastrálním území Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
f) Starostka sdělila, že pozemek par.č. 546/3,ostatní plocha, ostatní komunikace patří obci Suchonice a na
tomto pozemku se nachází zboží jiných vlastníků. Bylo by potřeba tyto věci odklidit a proto navrhuje obecní
pozemek oplotit nebo jinak přehradit od okolních pozemků par.č. 463/3, 463/29, 546/4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s oddělením obecního pozemku par.č. 546/3, ostatní plocha od
okolních pozemků par.č. 463/3, 463/29, 546/4 drátěným plotem či jiným vhodným materiálem v délce asi 80
metrů od hlavní silnice
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo přijato.
9) Diskuse
Starostka sdělila přítomným, že dne 10.2.2018 se bude obec pořádat masopustní veselici za finanční
podpory MAS Hanácké Království. Na občerstvení bude guláš, koláčky, klobásy.
Obec Suchonice bude dne 19.5.2018 odpoledne pořádat dětský den a hudební festival na hřišti. Bude to ve
spolupráci s Alfaprojektem Olomouc a.s. Obec Suchonice zajistí a zaplatí program na dětský den v délce asi
dvě hodiny, lavičky a stan. Ostatní zajistí Alfaprojekt Olomouc.
Starostka oznámila členům zastupitelstva, že paní ředitelka ukončila spolupráci se stávající účetní a od
1.1.2018 bude mít nového účetního.
Další dotazy ani připomínky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.00
hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 20. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 28.1.2018
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Jaromír Spurný
Jana Hacsiková
Starostka:

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