Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 18. dubna 2018 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Jana Hacsiková,
Spurný Jaromír
Omluven: 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 šest členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Pavla Nesvadbu a Miladu Gelatkovou
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 31.3.2018
4) Inventarizační zpráva obce Suchonice k 31.12.2017
5) Smlouva o zřízení věcného břemene –služebnosti
6) Vzdání se předkupního práva
7) Zpráva z valné hromady mikroregionu
8) Žádosti o finanční příspěvek na činnost
9) Různé
a) rozpočtové opatření č.1/2018
b) dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2002 s Technickými službami
c) zpracovaná studie obnovy veřejné zeleně a možnost žádat o dotaci
d) dohody o provedení práce se členy zastupitelstva obce
e) informace k veřejnému osvětlení – nové výběrové řízení
f) zajištění procesu pro GDPR , zajištění vstupního a datového auditu, implemantace opatření a
kontinuální reakce na změny, jmenování pověřence
g) smlouva o odvádění odpadních vod
h) cenová nabídka na betonová svodidla
ch) zakoupení sekačky a ruční akumulační pily
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 21. zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
zastupitelstvo schválilo podání o dotace v roce 2018:
• Hřiště s bylinkovou příchutí – podáno na MMR
• Oprava kříže a márnice na hřbitově – podáno na MMR, ale v roce 2018 byl tento titul zrušen
• Žádost o stavební úpravy chodníků – žádost byla podána, ale nebyla vybrána
• Nákup věcného vybavení pro JSDH – byla podána, dosud nebyla vyhodnocena
• Program podpory kultury v Olomouckém kraji – 90-té výročí založení kostela, o tuto dotaci obec
požádá v 6 měsíci 2018.
• Program na obnovu venkova Olomouckého kraje 2018 – na opravu MŠ byla podána a dosud nebyla
vyhodnocena
• Ministerstvo zemědělství- údržba a obnova kulturních památek – oprava hřbitovní zdi, přijímání
žádostí bylo jen do naplnění alokace a do toho se obec Suchonice nevešla.
• Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem pachtovní smlouvy mezi obcí Suchonice a Pavlem
Nesvadbou na část pozemku parc. č. 124/4 o výměře 350 m2, byla podepsána 30.1.2018.
•
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy č.1/2018 se Střediskem
ranné péče – byla podepsána dne 18.3.2018
• Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem nájemní smlouvy mezi Obcí Suchonice a
a
– byla podepsána dne 22.1.2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro:6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.
3) Se zprávou o hospodaření obce k 31.3.2018 seznámila přítomné paní Skopalíková.
Zůstatek na účtu u České spořitelny a.s. byl 4.486 910,72 Kč, zůstatek u ČNB byl
56 540,58 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.3.2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
4) Inventarizační zpráva obce Suchonice k 31.12.2017 - zprávu o inventarizaci přednesla paní
Milada Gelatková. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zprávu o inventarizaci k 31.12.2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
5) Smlouva o zřízení věcného břemene –služebnosti Suchonice RD
Povinná-Obec Suchonice zřizuje k pozemku par.č. 514, jehož je vlastníkem, ve prospěch oprávněnéČEZ Distribuce a.s, Děčín věcné břemeno. Oprávněná má právo umístit, provozovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy- kabelové vedení NN. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8012480/2 „Suchonice RD
– úprava kNN a pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.

6) Vzdání se předkupního práva
Pan
je výlučným vlastníkem staveb budov bez čísla popisného na pozemcích parc.č.
a
. Obec Suchonice je vlastníkem ideální ½ těchto pozemků. Pan
požádal obec
Suchonice, aby se vzdala předkupního práva ke stavbám- budovám bez čísla popisného. Starostka
podotkla,že pan
nepředložil kupní cenu, za jakou by se stavby-budovy bez čísla popisného
prodávaly. Proto zastupitelstvo nemůže rozhodnout, zda se obec Suchonice vzdá předkupního práva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku, aby vyzvala žadatele žádosti o vzdání se
předkupního práva o doplnění, které spočívá v oznámení kupní ceny staveb bez čísla popisného.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení bylo přijato.

Proti

0

Zdrželi se 0

7) Valná hromada mikroregionu se konala 22.3. ve Věrovanech. Sdružení obcí připravuje Královstvím
na kole, Galerie na zámku v Citově, Království hraje zpívá, tančí. Firma Envipartner s.r.o. nabídla
možnost na zpracování strategických dokumentů obcí, které mohou dostat až 95 % dotací na tyto
dokumenty. Obec Suchonice požádala v dotazníkovém šetření o pět strategických dokumentů. Byl
představen projekt Poznávací omalovánka regionu Olomoucka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
8) Obec Suchonice obdržela žádosti o příspěvek na činnost
a) od Babybox pro odložené děti-Statim, Praha 10, starostka seznámila přítomné s žádostí a zeptala se,
zda ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku. Starostka nechala hlasovat o tom, kdo souhlasí s příspěvkem
pro Babybox.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje poskytnutí příspěvku pro Baby box pro odložené děti Statim,
Praha 10.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
b) od Oblastní charity Přerov – starostka seznámila přítomné s žádostí Oblastní charity Přerov o
poskytnutí příspěvku na činnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Přerov
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
c) od Nejste sami-mobilní hospic, Stupkova 18, Olomouc starostka seznámila přítomné s žádostí
mobilního hospice Nejsme sami, Olomouc. Paní Gelatková navrhla příspěvek ve výši 1000,-Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu 1000,-Kč pro mobilní hospic- Nejste sami
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.2/2018 o poskytnutí dotace ve výši
1000,-Kč mezi Obcí Suchonice a Nejste sami - mobilní hospic, z.ú., Stupkova 18, 779 00 Olomouc a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 2

Usnesení bylo přijato.
8) Různé
a) Rozpočtové opatření č.1/2018 provedla starostka obce dne 10.1.2018 a týkalo se dotace na volbu
prezidenta.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
b) dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2002 s Technickými službami
Starostka seznámila přítomné s Dodatkem č.3 ke smlouvě o dílo o odvozu a odstranění směsného
odpadu č. 46/2002, dodatek podepsala starostka dne 26.2.2018 s účinností dodatku od 1.3.2018.
Doprava za odvoz je dvaapůlkrát dražší než doposud. U tříděného odpadu bude platba za dopravu a
manipulaci za tunu jednotlivých komodit odpadu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo o odvozu a odstranění
směsného odpadu č. 46/2002 ze dne 16.5.2002 mezi Obcí Suchonice a s Technickými službami města
Olomouce a.s., který má účinnost od 1.3.2018
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
c) zpracovaná studie obnovy veřejné zeleně a možnost žádat o dotaci
Společnost Axiom engineering s.r.o., Pernerova 168, Pardubice vypracovala pro obec Studii obnovy
veřejné zeleně. Předmětem studie je revitalizace sadu a výsadba nových stromů na pozemcích 473/2,
464/5 o rozloze asi 5500 m2. Předpokládaný rozpočet projektu 442 tisíc, předpokládaná výše dotace ze
SFŽP ( 80%) 350 tisíc, předpokládaná výše spoluúčasti obce (20%) 92 tisíc. Společnost nabízí službu
za tuto cenu: vypracování PD 50000,-Kč, vypracování a podání žádosti 10000,-Kč, následná
administrace žádosti 5000,-Kč, vše bez DPH. Starostka požádala členy ZO, aby se k tomu vyjádřili.
Členové zastupitelstva s revitalizací pozemků souhlasí a ještě navrhují revitalizaci pozemku par.č.
198/3 / Vinohrádek/. S cenovou nabídkou projekčních prací zastupitelstvo souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje požádat společnost Axiom engineering s.r.o., Pernerova
168,530 02 Pardubice o zahájení spolupráce k získání dotace z Programu OPRPŽP, vyhlašovaným
Ministerstvem životního prostředí
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
d) Od 1.1.2018 je potřeba, aby měli členové zastupitelstva pan
a
souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu s Obcí Suchonice, to je dohod o provedení práce. Tito
členové zastupitelstva vykonávají pro obec různé činnosti, sečení trávy, úklid sněhu atp. Starostka
nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce se členy zastupitelstva
a
a Obcí Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
e) informace k veřejnému osvětlení – nové výběrové řízení

Od schváleného výběrového řízení se technický stav svítidel změnil. Je hotový světelný výpočet a
slepý rozpočet. Protože se změnily technické parametry svítidel, změnila se i cena. Proto starostka
navrhla provést nové výběrové řízení na dodavatele veřejného osvětlení s tím, že bude poptávat světla s
novými technickými parametry.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
f) Dne 25. května nabude účinnosti nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Každá obec musí
od tohoto data uvést uvedené nařízení do praxe. Je třeba zajistit pověřence, který bude dohlížet na
dodržováním tohoto nařízení. Starostka navrhla usnesení a nechala o něm hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku zajištěním procesu pro GDPR,
zajištění vstupního a datového auditu, implementace opatření, jmenování pověřence
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
g) Bylo spočítáno stočné za rok 2017. Cena za stočné vyšla 1,50Kč za m3. Směrné číslo je 36 m3 za
osobu za rok. Starostka seznámila zastupitelstvo se Smlouvou o odvádění odpadních vod
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod mezi Obcí Suchonice a
odběrateli, cenu za stočné v roce 2018 ve výši 1,50 Kč za m3 za osobu za rok
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
h) Starostka sdělila přítomným, že našla firmu, která prodává použitá betonová svodidla. Tyto svodidla
se použijí na oddělení obecního pozemku, parc.č. 546/3, druh ostatní komunikace od ostatních
pozemků. Tím dojde k zabránění umístění cizího materiálu na uvedenou komunikaci a bude průjezdná.
Firma Vamiro s.r.o. , Vtelenská 3337, Most zaslala na obec cenovou nabídku, která činí za 17 kusů
betonových svodidel 41140,-Kč včetně DPH. Starostka se zeptala, zda členové ZO souhlasí s nákupem
svodidel dle cenové nabídky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení panelů od firmy Vamiro s.r.o. Vtelenská 3337, 43401 Most,
dle cenové nabídky č. 18040164.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
ch) zakoupení sekačky a ruční akumulační pily
Na sečení trávy je potřeba sekačka se sběrným košem. Pan
vybral sekačku, která stojí kolem 20
tisíc. Starostka řekla, že obec udělá poptávku od dvou nebo tří prodejců. Dále je třeba zakoupit ruční
akumulační pilu na ořez větví kolem obecních cest, protože pila, kterou obec vlastní má dlouhou
rukojeť a zároveň je potřeba ořezávat i pilou krátkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zakoupení sekačky na trávu a ruční akumulační pily na ořez
větví.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
9) Diskuse:

Starostka otevřela diskusi. Mělo by se pohrabat listí u hřbitova. Vyhlašuje se brigáda na 28.4.2018.
Starostka požádala členy ZO, aby se zúčastnili.
.
jednala obec ohledně vodovodu. Starostka odpověděla, že setkání s ředitelem
VAK Přerov je domluveno dne 19.4.2018.
Další dotaz měl, jestli se bude opravovat komunikace vedoucí k jejich rodinnému domu.
Starostka odpověděla, že dosud nebyl vyhlášen dotační titul, který by byl vhodný pro naši malou obec.
V případě, že obec nesežene na opravu cesty žádnou dotaci, tak obec zajistí opravu této cesty na vlastní
náklady.
: co bude obec dělat s potkany v obci, starostka odpověděla, že obec vybere odbornou
firmu, která deratizaci obecní kanalizaci provede.
Další dotazy nebyly.
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 21. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 25.4.2018
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba

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

Milada Gelatková .................................. dne ..............................
Starostka:

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

