Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 2. listopadu 2018 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Jana Hacsiková
Ing.Tomáš Hluší, Jaromír Spurný
1) Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 18 hodin dosavadní starostkou obce Jitkou
Růžičkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 18.10.2018). Žádný návrh na
neplatnost voleb v obci Suchonice nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Suchonice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
24.10.2018 do 2.11.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že
přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
1 a) složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1b) určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající pro dnešní ustavující zasedání zastupitelstva určila ověřovatele zápisu pana Pavla Nesvadbu a
paní Miladu Gelatkovou. Provedením zápisu pověřuji paní Martu Skopalíková.
Dle bodu č. 2 předsedající přítomné seznámila s navrženým programem dnešního ustavujícího zasedání
1) Zahájení zasedání
a) Složení slibu členy zastupitelstva
b) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( § 71
zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
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d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Schválení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
6) Výběr dodavatele na opravu mateřské školy
7) Rozpočtové opatření č. 8/2018
8) Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
9) Smlouva o pronájmu části nemovité věci č.p. 29
10) Různé
11) Diskuse
Předsedající otevřela diskusi k navrženému programu dnešního zasedání. Chce někdo navržený program
doplnit nebo pozměnit? Pokud tomu tak není, končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program ustavujícího zasedání:
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů – navrhuji tedy, aby zastupitelstvo schválilo jednoho místostarostu. Otevírám
diskusi k tomuto bodu. Má někdo z přítomných členů zastupitelstva jiný návrh? Pokud tomu tak není, dávám
možnost přítomným občanům, aby se k tomu vyjádřili. Chce se někdo z přítomných občanů k této
problematice vyjádřit. Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Navrhuji, aby funkce starosty i místostarosty byla vykonávané jako funkce neuvolněné. Má někdo ze členů
zastupitelstva jiný návrh? K předloženému návrhu se mohou vyjádřit i přítomní občané. Protože jiné návrhy
nebyly vzneseny, končím diskusi k tomuto bodu a navrhuji hlasovat o tomto usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce Suchonice
budou členové zastupitelstva neuvolněni:
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající navrhla, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním. Má někdo jiný
návrh na způsob volby starosty a místostarosty obce Suchonice? Protože žádné jiné návrhy nebyly podány,
končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Tedy nejdříve přistoupíme k volbě starosty a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude
přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli
navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
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d) volba starosty:
Předsedající vyzvala členy k podání návrhu na funkci starosty. Ing.Tomáš Hluší navrhl paní Jitku
Růžičkovou. Předsedající zahájila diskusi k tomuto návrhu a zeptala se zda se chce někdo k předloženému
návrhu vyjádřit. Pokud tomu tak není, končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice volí starostou Jitku Růžičkovou, bytem
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
e) volba místostarosty:
Starostka požádala přítomné členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty a jako první
navrhla do funkce místostarostky Ing. Pavlu Přidalovou. Další návrhy nebyly. Otevřela diskusi
k předloženému návrhu, chce se někdo vyjádřit? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat o návrhu
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice volí místostarostkou Ing. Pavlu Přidalovou, bytem
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Bod 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Úvodem tohoto bodu starostka informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu
se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117
odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru
může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Navrhuji tedy, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři
členy. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Má někdo jiný návrh na počet členů kontrolního a finančního
výboru, nebo jinou připomínku k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, uzavírám diskusi a navrhuji schválit
následující usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
b) Volba předsedy finančního výboru:
Zřídili jsme finanční výbor, nyní přistoupíme k volbě předsedy finančního výboru. Navrhuji zvolit do funkce
předsedy finančního výboru paní Miladu Gelatkovou. Paní Gelatková byla předsedou volebního výboru již
v minulém období, práci zná a řádně se jí věnuje. Má někdo jiný návrh? Otevírám diskusi k tomuto bodu.
Pokud tomu tak není, končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice volí předsedou finančního výboru Miladu Gelatkovou.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
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c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Další bod programu je volba předsedy kontrolního výboru. Navrhuji zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Ing. Tomáše Hlušího. I Tomáš Hluší vykonával funkci předsedy kontrolního výboru v minulém
volebním období, proto je seznámen s náplní činnosti předsedy kontrolního výboru. Otevírám diskusi
k tomuto bodu programu. Má někdo jiný návrh nebo připomínku k tomuto návrhu? Pokud tomu tak není,
nechávám hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice volí předsedou kontrolního výboru Ing.Tomáše Hlušího.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
d) Volba členů finančního výboru:
V minulém volebním období byly členkami finančního výboru paní Eva Navrátilová a paní Irena Mačáková.
Vzhledem k tomu, že práci vykonávaly svědomitě, navrhuji, aby byly zvoleny členkami finančního výboru i
v tomto volebním období. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Má někdo jiný návrh na členy kontrolního
výboru nebo jinou připomínku k tomuo návrhu? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat o návrhu tohoto
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice volí členy finančního výboru: Evu Navrátilovou a Irenu Mačákovou
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
e) Volba členů kontrolního výboru:
V minulém volebním období byly členkami kontrolního výboru paní Jana Hacsiková a Ing. Michaela Hluší.
Protože se jako členky kontrolního výboru osvědčily, navrhuji aby byly zvoleni i v tomto volebním období.
Otevírám diskusi k tomuto bodu. Má někdo jiný návrh nebo připomínku? Pokud tomu tak není, končím
diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice volí členy kontrolního výboru: Janu Hacsikovou a Ing. Michaelu Hluší
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č .11 bylo přijato.
Bod 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Vzhledem k tomu, že odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva byly měněny naposledy
před rokem a již nyní vyšlo ve sbírce zákonů nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které se týká se výše odměn
uvolněných členů zastupitelstva a maximální výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od
1. ledna 2019 navrhuji, aby odměny neuvolněných členů zastupitelstva byly do konce roku přiznány ve
stejné výši jako dosud a člen výboru nebude pobírat odměnu. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru.
Maximální odměna
současná odměna
starosta:
21.899,13.100,místostarosta
19.709,5.900,předseda výboru:
2.190,900,člen zastupitelstva
1.095,400,člen výboru – odměnu nepobírá
Otevírám diskusi k tomuto bodu. Má někdo jiný návrh nebo připomínku k navrženým odměnám za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva? Pokud tomu tak není, končím diskusi k tomuto bodu a navrhuji
přijmout toto usnesení.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon člena zastupitelstva ve výši 400,-Kč měsíčně a člen výboru nebude pobírat odměnu. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce místostarostky, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 5 900,-Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarostky.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.13 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce starostky, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 13 100,-Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce starostky.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.14 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 900,-Kč měsíčně a členovi výboru se nebude odměna
vyplácet. Odměna bude poskytována předsedovi ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo přijato.
Bod 6) Výběr dodavatele na opravu mateřské školy
Oprava mateřské školy zahrnuje realizaci mozaiky na fasádě budovy mateřské školy, provedení fasády ze
dvora MŠ a části chodníku kolem dětského hřiště. Na realizaci těchto prací byl proveden průzkum trhu, a
firma SOPOSTAV – stavební s.r.o., se sídlem Věrovany Nenakonice 538 podala nejlepší cenovou nabídku,
cena díla byla 349 755,80 Kč včetně DPH. Další firma Pavel Švec, zednictví- tesařství- pokrývačství,
Jeremiášova 435/16, 779 00 Olomouc- Povel, IČ: 03900584 dala cenou nabídku 370 053,50 Kč a firma
Bohuslav Mikulecký, zednické práce, Plumlov 136, IČ: 71865713 dala cenovou nabídku 385 467,20 Kč
včetně DPH. Navrhuji proto uzavřít smlouvu na tuto zakázku s firmou SOPOSTAV – stavební s.r.o., se
sídlem Věrovany Nenakonice 538 za cena 349 755,80 včetně DPH. Má někdo z přítomných jiný návrh, nebo
se chce na něco zeptat? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o dílo na opravu mateřské školy mezi objednatelem Obcí
Suchonice, Suchonice 29 a zhotovitelem Sopostav-stavební s.r.o., Nenakonice 538 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo přijato.
Bod 7) Rozpočtové opatření č. 8/2018
S rozpočtovým opatřením dle přílohy č.4 vás seznámí paní Marta Skopalíková. Otevírám diskusi k tomuto
bodu. Má někdo dotazy nebo připomínky k přednesenému rozpočtovému opatření. Protože tomu tak není,
končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
5

Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 dle přílohy č.4.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 bylo přijato.
Bod 8) Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem.
Obec Suchonice požádala Olomoucký kraj o dotaci z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce
2018 – 2.kolo na částečnou úhradu nákladů na Hodové slavnosti. Požádali jsme o částku 35.000,-Kč a
dostaneme 15.000,- Kč. Uhradili jsme z toho vystoupení v kostele částka 12.000,- Kč, pak vystoupení
operetek v sokolovně výši 10.000,- Kč, obědy pro účinkující ve výši 6800,- Kč a náklady na fotografickou
výstavu ve výši 3000,- Kč. Celkové náklady byly 31.800,- Kč, náklady obce byly 16 800,- Kč. Poskytnutí
dotace je podmíněno usnesením o schválení přijetí této dotace. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Má někdo
nějaké připomínky? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje přijetí dotace ve výši 15.000,-Kč z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2018 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí
Suchonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo přijato.
Bod 9) Smlouva o pronájmu nemovité věci č.p. 29
Na zasedání zastupitelstva obce Suchonice dne 27.9.2018 byl schválen záměr pronajmout část nemovité věci
budovy Suchonice č.p. 29, budova občanské vybavenosti o výměře 6,66 m2. Žádost o pronájem podala
.
, bytem
, a to za účelem výuky angličtiny v pracovní dny v odpoledních
hodinách.
Nyní Vás paní Ing. Pavla Přidalová seznámí s návrhem nájemní smlouvy. Otevírám diskusi k tomuto bodu.
Má někdo nějaké připomínky nebo návrhy k této smlouvě? Pokud tomu tak není, končím diskusi a
nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje nájemní smlouvu na část nemovité věci, budovy Suchonice č.p. 29,
stavby občanského vybavení a pověřuje místostarostku podpisem Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání uzavřené mezi pronajímatelem Obcí Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice a nájemcem
.
, bytem
,
Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20 bylo přijato.
10) Různé
Starostka informovala přítomné, že obci Suchonice dne 1.11. byla vrácena finanční zápůjčka od
Římskokatolické farnosti Penčice ve výši 164.377,- Kč na opravu kříže u kostela.
Obec bude podávat žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje 2019 a do příštího zasedání si členové
zastupitelstva rozmyslí na jaký dotační titul bude podána žádost.
11) Diskuse
Dotaz pí. Milady Gelatkové proč na Trávníku nestojí nádoby na bioodpad?
Nádoby se pronajímají konce října pak je Ing. Klein odváží.
Jiné dotazy nebyly.
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila ustavující zasedání v 18:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Slib člena zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 8/2018
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Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2018
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba

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

Milada Gelatková

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

Starostka:

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