Zápis

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 21. května 2018 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel,
Jana Hacsiková, Ing. Hluší Tomáš
Omluven: 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 konstatovala, že podle prezenční listiny /příloha č.1/ 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.Tomáše Hlušího a ing.Pavlu Přidalovou.
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 2017
4) Schválení účetní závěrky obce Suchonice za rok 2017 a převod výsledku
hospodaření
5) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Suchonice za rok 2017 a
převod výsledku hospodaření
6) Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
s Olomouckým krajem
7) Schválení změny PRVK OK pro vodovod Suchonice
8) Rozpočtové opatření č. 2,3,4/2018
9) Zpráva z valné hromady mikroregionu
10) Záměr obce pronajmout nemovitý majetek sokolovnu
11) Různé
a) smlouva o poskytování odborných služeb č.110692/2018
b) vzdání se předkupního práva
informace ke kupní ceně stavby-budovy bez čísla popisného na pozemcích
par.č. 115/4,115/5,115/6
c) žádost o pronájem nemovitosti stavby Suchonice č.p. 10 /prodejna/
d) žádost o zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 69
e) podání žádosti o dotaci na hodové slavnosti, na co se bude žádat
f) projednání vyvěšení moravské vlajky
g) smlouva o výkonu pověřence GDPR
h) smlouva o poskytování právních služeb
ch) sdělení ČŽIP k oznámení obce ze dne 4.7.2017
12) Diskuze
Starostka se zeptala, kdo by chtěl program doplnit? Protože k programu zasedání nebyly vzneseny další
návrhy na doplnění, nechala starostka o programu zasedání hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 22.zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- Zastupitelstvo obce pověřilo starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-8012480/2 „Suchonice RD
– úprava kNN – podepsáno dne 25.4.2018
- pověřilo starostku, aby vyzvala žadatele žádosti o vzdání se předkupního práva k doplnění žádosti –
odesláno dne 30.4.2018.
- pověřilo starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Suchonice a Nejsme sami – mobilním
hospicem v Olomouci, smlouva dosud nebyla podepsána, úkol trvá.
- Požádat společnost Axiom engineering s.r.o. o spolupráci k získání dotace z Programu OPRP ŽP,
vyhlašovaným Ministerstvem ŽP – byl vyhotoven návrh smlouvy o poskytování odborných služeb na
revitalizaci zeleně, který se bude schvalovat v bodě 11) různé
- pověřilo starostku zajištěním procesu pro GDPR – jmenování pověřence - na úkolu se pracuje,
pověřenec přijede dne 25.5.2018
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) Závěrečný účet obce Suchonice za rok 2017
Se závěrečným účtem obce Suchonice, stavem finančních prostředků k 31.12.2017 na běžných účtech a
s vyúčtováním dotací seznámila členy ZO pí. Skopalíková. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017 přečetla pí. Gelatková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí bez výhrad se závěrečným účtem obce Suchonice za rok 2017 a se
zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Schválení účetní závěrky obce Suchonice za rok 2017 a převod výsledku hospodaření.
Podklady k účetní závěrce obce Suchonice jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha účetní závěrky
k rozvahovému dni 31.12.2017, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, inventarizační
zpráva a zpráva interního auditu, vyúčtování dotací, se kterými byly členové ZO seznámeni.
Starostka konstatovala, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace
účetní jednotky podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. Celkové výnosy obce Suchonice v roce 2017 činily
3. 734 690,35 Kč a náklady v roce 2017 činily 2 764 777,98 Kč. Starostka navrhla převést výsledek
hospodaření ve výši 969 912,37 Kč na účet nerozděleného zisku. Členové ZO byli seznámeni s
inventarizační zprávou a zprávou interního auditu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku obce Suchonice za rok 2017 a schvaluje převod
výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
5) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Suchonice za rok 2017 a převod výsledku hospodaření.
Podklady k účetní závěrce MŠ Suchonice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2017 jsou
výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2017, inventarizační
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zpráva. Starostka konstatovala, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční
situace účetní jednotky podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. Výnosy za rok 2017 činily 3 371 675,39 Kč a
náklady za rok 2017 činily 3 371 081,56 Kč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období mateřské školy činil 593,83 Kč.
Starostka navrhla převod výsledku hospodaření v částce 593,83 Kč na účet rezervního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje účetní závěrku MŠ Suchonice za rok 2017 a schvaluje převod
výsledku hospodaření na účet rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
6) Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem: jedná se o dvě
dotace , které byly přiděleny obci Suchonice
1) je z POV Olomouckého kraje 2018 na opravu MŠ ve výši 500 000,- Kč,
2) je z Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2018, kdy bylo naší žádosti částečně vyhověno,
požadováno 18 700,- Kč, schváleno 17 000,- Kč
Obec Suchonice požádala o dotaci z POV Olomouckého kraje 2017 na akci Oprava budovy mateřské
školy včetně oplocení venkovní zahrady ve výši 500 000,- Kč. Celkové předpokládané výdaje 1 120 000,Kč, z vlastních zdrojů 620 000,- Kč. Žádosti o dotaci byla vybrána k poskytnutí dotace.
Starostka přednesla smlouvou o poskytnutí dotace č. 2018/02156/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a
Obcí Suchonice o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje 2018 na dotační titul č.1 ve výši 500 tisíc
Kč a nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2018 ve výši 500.000,Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2018/02156/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a Obcí
Suchonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Starostka přednesla smlouvou o poskytnutí dotace z Programu na podporu JSDH na nákup věcného
vybavení a byla přidělena dotace ve výši 17 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje přijetí dotace z Programu na podporu JSDH ve výši 17.000,- Kč
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Suchonice a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
7) Schválení změny PRVK OK pro vodovod Suchonice. Aby se obec Suchonice mohla napojit na
vodovod v majetku obce Čelechovice je zapotřebí učinit několik kroků. Nejprve by mělo zastupitelstvo
schválit změnu v PRVOK pro obec Suchonice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje změnu v PRVK OK pro vodovod Suchonice. Obec Suchonice se
napoji na nový vodovod v majetku obce Čelechovice, který je součástí skupinového vodovodu Přerov.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
8) Rozpočtové opatření č. 2,3,4/2018
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Rozpočtové opatření č.2 bylo provedeno starostkou dne 30.4.2018 a seznámila s ním přítomné paní
Skopalíková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování:
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Rozpočtové opatření č.3 bylo provedeno starostkou dne 7.5.2018 a seznámila s ním přítomné paní
Skopalíková
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Rozpočtové opatření č. 4, které přednesla pí.Skopalíková a starostka nechala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování:
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
9) Zprávu z valné hromady mikroregionu Království, která s konala 26.4.2018 v Citově, podala starostka.
Budou se konat sportovní a kulturní akce, expedice mikroregionu. Pracuje se na žádosti o dotaci na
strategické dokumenty.
Návrh usnesení: Zastupitelstvoobce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu
království.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.12 bylo přijato.
10) Záměr obce pronajmout nemovitý majetek sokolovnu – Ing.
požádal o pronájem budovy
sokolovny č.p.74 a to ve dnech pondělí až pátek v době od 7 do 16 hodin v období červenec až srpen
2018 za účelem na příměstský tábor. V takovém případě je potřeba zveřejnit záměr pronajmout nemovitý
majetek. Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky, protože tomu tak nebylo, nechala hlasovat o
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje záměr obce Suchonice pronajmout nemovitý majetek- budovu
sokolovny Suchonice č.p. 74 na pozemku parc.č st 86 za účelem příměstského tábora v období červenec
až srpen 2018
Výsledek hlasování:
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.13 bylo přijato.
11) Různé
a) smlouva o poskytování odborných služeb č.110692/2018
Starostka ve spolupráci s firmou Axiom předkládají ke schválení smlouvu o poskytování odborných
služeb č.110692/2018, při získání dotace z Programu OPŽP v rámci fondů EU, týkajících se revitalizace
zeleně na pozemcích par.č. 473/2, 464/5, 198/3 v obci Suchonice. Cena a způsob úhrady jsou řešeny
takto: 20 tisíc do 7 dnů po podpisu smlouvy, 20 tisíc do 7 dnů od předání projektové dokumentace,
10 tisíc do 7 dnů po podání žádosti, 15 tisíc po profinancování celé akce, celkem 65 tisíc Kč bez DPH.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o poskytnutí odborných služeb č.110692/2018 mezi
Obcí Suchonice a společností Axiom Engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.14 bylo přijato.
b) vzdání se předkupního práva, informace ke kupní ceně stavby-budovy bez čísla popisného na
pozemcích par.č.
Obec vyzvala
.
, aby obci Suchonice sdělil kupní cenu nemovité věci, jejíž je
výlučným vlastníkem a to stavby – budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití
, stojící na pozemcích parc. č.
, parc.č.
a parc.č.
zapsané na listu
vlastnictví
. Dne 15.5.2018 obec obdržela dopis ze kterého je patrno, že jmenovaná stavba je
předmětem smlouvy o prodeji, kdy kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve výši
630 tisíc korun. Starostka vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřily. Většina členů konstatovala, že za
tuto kupní cenu Obec Suchonice nemovitost nebude kupovat a tedy nevyužije svého předkupního práva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje, že nevyužije své zákonné předkupní právo k nemovitosti,
stavba – budova bez čísla popisného a evidenčního, způsob využití zemědělská stavba, stojící na
pozemcích parc. č.st.
, parc.č.
a parc.č.
zapsané na listu vlastnictví
za kupní
cenu 630 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.15 bylo přijato.
c) žádost o pronájem nemovitosti stavby Suchonice č.p. 10 /prodejna/
Paní
,
,
na základě zveřejněného záměru obce Suchonice ze dne
11.4.2016 požádala obec Suchonice o pronájem nemovitosti Suchonice č.p.10, stavby občanské
vybavenosti za účelem obchodní popřípadě hostinské činnosti. Starostka řekla, že všechny podmínky
budou zakotveny v nájemní smlouvě, kterou připraví právník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje žádost paní
,
o
pronájem nemovitosti Suchonice č.p.10, stavby občanské vybavenosti za účelem obchodní popřípadě
hostinské činnosti a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.16 bylo přijato.
d) žádost o zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p.
Pan
,
podal žádost, zda by se mohl napojit na obecní zdroj vody. Nejblíže jeho
rodinného domu je obecní studna u sokolovny. Žadatel by se připojil na vlastní náklady. Starostka se
zeptala, zda zastupitelstvo souhlasí, aby se žadatel napojil na obecní studnu. Podmínky napojení se musí
projednat a sepsala by se dohoda o napojení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice vyhovuje žádosti pana
,
o zřízení
vodovodní přípojky k domu č.p.
napojením se na obecní studnu u sokolovny č.p.74 a pověřuje
starostku podepsáním dohody o podmínkách napojení
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.17 bylo přijato.
e) podání žádosti o dotaci na hodové slavnosti
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Starostka konstatovala, že obec Suchonice podá žádost na hodové slavnosti, kdy v letošním roce
připadá výročí 90 let položení základního kamene ke kostelu sv. Václava. Žádosti se přijímají od
1.6.2018. Členové zastupitelstva si do příštího zasedání promyslí, jaký by měl být program hodových
slavností.
f) projednání vyvěšení moravské vlajky
Starostka obdržela dotaz, zda bude obec vyvěšovat moravskou vlajku dne 5.7.2018. Starostka se zeptala,
kdo schvaluje vyvěšení moravské vlajky?
Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti : 6
Zdrželi se: 0
Usnesení nebylo přijato.
g) smlouva o výkonu pověřence GDPR
Byla přečtena Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR mezi
.
,
Obcí Suchonice. Členové ZO neměli k uvedené smlouvě připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR mezi Obcí
Suchonice a
.
,
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.18 bylo přijato.
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h) smlouva o poskytování právních služeb
JUDr.
předložil novou Smlouvu o poskytování právních služeb, kde dochází ke změně
sazeb za vykonané služby a úpravě podmínek k ochraně osobních údajů dle evropského nařízení, která
bude mít účinnost od 1.6.2018.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi obcí Suchonice a
JUDr.
,
,
s účinností od 1.6.2018 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti : 0
Zdrželi se: 2
Usnesení č.19 bylo přijato.
ch) sdělení ČŽIP k oznámení obce ze dne 4.7.2017
Obec Suchonice obdržela sdělení dne 21.5.2018 od ČIŽP inspektorátu Olomouc, se kterým starostka
seznámila přítomné. Sdělení se týkalo podnětu obce Suchonice ze dne 4.7.2017, když obec Suchonice
upozornila inspekci na drcení železničních pražců v zařízení společnosti Mevapack s.r.o. Ve sdělení se
uvádí, že inspekce zahájila kontrolu s právním subjektem ve věci vlastnictví použitých pražců a tímto
subjektem nebyla společnost Mevapack. Dále se uvádí, že inspekce zahájí řízení o přestupku se
společností Mevapack s.r.o.
Starostka navrhuje znovu dát podnět na ČIŽP na způsob uložení odpadu na pozemku 463/2 v k.ú.
Suchonice v areálu společnosti Mevapack s.r.o., provozovna Suchonice.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje návrh na podání podnětu na ČIŽP ohledně uskladnění odpadu
na pozemcích v areálu firmy Mevapack s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.20 bylo přijato.
12) Diskuze
Paní Gelatková - stůl a lavice na dětském hřišti nemají žádný lak. Bylo natřeno v loňském roce, ale
jelikož tyto prvky velmi trpí, je potřeba natřít je vodě odolným lakem. Pan J.
by je mohl natřít.
Ing.Tomáš Hluší - kde bude umístěna nádoba na elektrozařízení, jestli zůstane na stejném místě.
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Starostka odpověděla, že se pravděpodobně umístí k budově prodejny.
Další dotazy ani připomínky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve
20.20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 22. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 4/2018
Zápis byl vyhotoven dne: 30.5.2018
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Hluší

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

Ing.Pavla Přidalová ................................... dne ..............................
Starostka:

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