Zápis

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 27. června 2018 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Jana Hacsiková
Spurný Jaromír
Omluven : Ing. Tomáš Hluší
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: pan Nesvadba Pavel a paní Gelatková Milada
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 31.5.2018
4) Výsledek výběrových řízení a schválení dodavatelů veřejných zakázek
5) Projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Suchonice
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
7) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Suchonice dle § 67 zákona o obcích
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
9) Různé
10) Diskuse a 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 23. zasedání zastupitelstva obce Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- ZO pověřilo starostku
- podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z POV 2018 mezi Ol. krajem a obcí Suchonice, smlouva nebyla
podepsaná, protože jako příloha smlouvy je smlouva o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací, který
bude schválen na dnešním zastupitelstvu
- podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na podporu JSDH byla podepsaná dne 11.6.2018.
- podpisem smlouvy o poskytnutí odborných služeb mezi obcí Suchonice a AXIOM Engineering s.r.o. byla
podepsaná dne 24.5.2018.
- podpisem nájemní smlouvy s paní
na pronájem nemovitosti Suchonice č.p.10 stavby
občanské vybavenosti- nebyla podepsaná, protože paní
zatím přesně neví, kdy začne nemovitost
užívat.
- podpisem smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR mezi obcí a
.
,
byla podepsaná dne 24.5.2018.
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- podpisem smlouvy o poskytování právních služeb mezi obcí a
byla podepsaná
dne 28.5.2018
- podání podnětu na ČIŽP ohledně uskladnění odpadu – podnět byl podán 26.6.2018 a současně byl podán
podnět k prošetření ukládání odpadu i na Krajský úřad Olomouckého kraje, který schválil provozní řád a je
dozorujícím orgánem.
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) Zprávu o hospodaření obce k 31.5.2018 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny
a.s. činil 4.657476,23 Kč a u ČNB 66.717,38 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.5.2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Výsledek výběrových řízení a schválení dodavatelů veřejných zakázek
Obec zveřejnila na úřední desce výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Hřiště s bylinkovou příchutí“
a dále rozeslala výzvu uchazečům Hras-zařízení hřišť s.r.o., TR Antoš s.r.o., Hřiště pod Květinou s.r.o.,
4SOFT s.r.o. , Hybaj s.r.o. , Sapekor s.r.o. Nabídku podal jen jeden uchazeč a to 4SOFT s.r.o., Krkonošská
625, 468 41Tanvald za celkovou cenu díla 470 452,00 Kč bez DPH. Hodnotící komise doporučuje
zastupitelstvu společnost schválit jako dodavatele akce. Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky.
Protože tomu tak nebylo, tak nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele akce „Hřiště s bylinkovou příchutí“
společnost 4SOFT, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, za cenu 470 452,-Kč bez DPH a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo .
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
V 18:15 hodin se omluvila Ing.Pavla Přidalová o odešla. Počet členů zastupitelstva se snížil na pět členů.
Obec zveřejnila na úřední desce výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava budovy mateřské
školy včetně oplocení venkovní zahrady“ a rozeslala výzvu uchazečům Pozemní stavby Žádník s.r.o.,
Sopostav- stavební s.r.o. , Toma Olomouc s.r.o., Vape s.r.o., S.M.- Olomouc s.r.o. Nabídku podal jen jeden
uchazeč SOPOSTAV stavební s.r.o., Nenakonice 538 za celkovou cenu díla 1 059 966,05 Kč včetně DPH.
Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu společnost schválit jako dodavatele akce. Starostka se zeptala,
zda má někdo připomínky. Protože tomu tak nebylo, tak nechala hlasovat o usnesení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodavatele akce „Oprava budovy mateřské školy
včetně oplocení venkovní zahrady společnost SOPOSTAV- stavební s.r.o., Nenakonice 538, 783 75
Věrovany za cenu 876 005 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
5) Projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Suchonice
Starostka seznámila členy zastupitelstva s protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u
obce Suchonice dne 16.5.2018 Ministerstvem vnitra ČR. V protokolu bylo starostce uloženo projednat
záležitost na zasedání ZO a přijmout opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich
opakování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené
u obce Suchonice dne 16.5.2018 Ministerstvem vnitra ČR.
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdrželi se
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Usnesení č. 6 bylo přijato.
Starostka sdělila členům zastupitelstva, že dne 4.června 2018 byla uzavřena objednávka s odbornou firmou,
která provede doplnění webových stránek obce Suchonice tak, aby byl splněn §5 odst. č. InfZ.
Informace o projednání ZO ve věci kontroly a přijetí nápravných opatření je přílohou č.3 k zápisu z
23. zasedání zastupitelstva. Starostka členy seznámila se zněním přílohy č.3. a nechala hlasovat o usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje opatření, která byla provedena k nápravě kontrolou zjištěných
nedostatků a k zamezení jejich opakování dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Obec Suchonice budoucí povinná je výlučným vlastníkem pozemku č. 477/4 v k.ú. Suchonice. Budoucí
oprávněná ČEZ Distribuce a.s. je investorem zařízení distribuční soustavy stavby kabelového vedení NN,
které se bude nacházet na pozemku č.477/4v k.ú.Suchonice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP128022585/001, kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 477/4
v k.ú. Suchonice, která bude uzavřena mezi ČEZ Distribuce a Obcí Suchonice a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
7) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Suchonice dle § 67 zákona o obcích
Je potřeba, aby zastupitelstvo stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022.
Starostka navrhla ponechat sedm členů zastupitelstva obce. Členové ZO souhlasili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dle § 67 zákona o obcích sedm členů Zastupitelstva obce
Suchonice pro volební období 2018-2022
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
V 18:46 hodin se dostavil Ing.Tomáš Hluší a počet členů zastupitelstva se zvýšil na šest členů.
Valná hromada se konala dne 31.5.2018 v Brodku u Přerova. Proběhla plavecká olympiáda v Majetíně a
další kulturní a sportovní akce. Mikroregionu byla přiznána dotace v rámci MMR ve výši 200 tisíc na
projekt Království, místo pro život.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
9) Různé
a) rozpočtové opatření č. 5/2018
Pí.Skopalíková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.5/2018 dle přílohy č.4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 dle přílohy č. 4
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
b) cenová nabídka na opravu komunikace
Starostka nechala zpracovat cenovou nabídku na opravu místní komunikace společnotí Roadmedic s.r.o.,
Pod Senovou 2960/70, Šumperk. Společnost provádí opravy výtluků technologií Jetpatcher. Jednalo by se o
3

točnu u hostince, oprava dle cenové nabídky by přišla na 49 tisíc bez DPH. Oprava komunikace k RD
Štěpánovi by stála 225 256 Kč bez DPH.
Starostka navrhla zatím opravu nedělat a počkat na dotační titul. Pan Ing.Tomáš Hluší navrhl nechat opravit
točnu u hostince kde může zastupitelstvo posoudit technologii opravy, zda bude kvalitnější než stávající
provedené opravy komunikací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje opravu výtluků v místě točny u hostince firmou Roadmedic s.r.o.,
Šumperk za předloženou cenovou nabídku
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
10) Diskuse
Starostka vyzvala přítomné k diskusi.
Starostka seznámila přítomné s cenovou nabídkou na vystoupení operety Moravského divadla v Olomouci
při hodových slavnostech v září 2018 za cenu 10 000,- Kč, nebo s možností divadelního představení
pantomimy z Prahy za cenu 30 000,- Kč. Členové zastupitelstva souhlasili s operetním vystoupením a
pověřili starostku podpisem smlouvy na toto představení.
Další diskusní příspěvky nebyly.
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 23. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Informace o jednání ZO ve věci provedené kontroly
4) Rozpočtové opatření č. 5/2018
Zápis byl vyhotoven dne: 4.7.2018
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba
Milada Gelatková
Starostka:

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