Zápis

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice, konaného dne 17.12.2018 v 18 hodin.
Přítomni: Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Hacsiková Jana, Ing.Tomáš Hluší
Omluveni : Růžičková Jitka, Spurný Jaromír
1) Zahájení a schválení programu zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 18 hodin místostarostkou obce Ing.Pavlou
Přidalovou. Místostarostka 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.
Místostarostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že je
přítomno pět členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Místostarostka určila ověřovatele zápisu: Janu Hacsikovou a Ing. Tomáše Hlušího.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Navržený program:

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z 25. zasedání a z ustavujícího zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2018
4) Schválení rozpočtu obce Suchonice na rok 2019
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
6) Žádosti o dotace obce Suchonice pro rok 2019
7) Jednací řád Zastupitelstva obce Suchonice
8) Cena za pronájem hrobových míst na pohřebišti v Suchonicích
9) Dodatek č.4 smlouvy o dílo o odvozu směsného odpadu ze dne 16.5.2002
10) Odměny členů zastupitelstva od 1.1.2019
11) Zpráva z valné hromady mikroregionu
12) Různé
a) zmocnění starostce podpisem rozpočtových opatření
b) pověření starostce k provedení rozpočtového opatření před účetní závěrkou v prosinci 2018
c) schválení zastupitele pověřeného spoluprací na pořízení územního plánu obce Suchonice
d) schválení zástupce obce Suchonice do MAS Hanácké Království z.s.
e) žádost o snížení účtu 028 u mateřské školy, příspěvkové organizace
f) cenová nabídka na tlakovou nádobu do sokolovny
13) Diskuse a závěr

Místostarostka 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 2. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z 25. zasedání
Kontrolní výbor ve složení Ing. Tomáš Hluší, Ing. Michaela Hluší a paní Jana Hacsiková provedl kontrolu
usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce:

5/25/2018 Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013000/VB/004 mezí obcí Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice a ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly a pověřuje starostku podpisem smlouvy-smlouva byla podepsaná 1.10.2018
10/25/2018 Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje starostku obce, aby nechala prověřit zákonnost rozhodnutí
ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2018/570/1046 a postupu, který předcházel jeho vydání, v kanceláři
ombudsmana a současně nechala posoudit toto rozhodnutí nezávislým odborníkem a poté rozhodla, zda Obec
Suchonice podá proti tomuto rozhodnutí správní žalobu.
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Starostka prověřila zákonnost rozhodnutí v kanceláři ombudsmana a bylo obci doporučeno podat žalobu.
Obec tedy podala správní žalobu s návrhem na přiznání odkladného účinku žaloby dne 26.10.2018
Krajskému soudu v Ostravě datovou schránkou. Obec Suchonice obdržela dne 3.12.2018 od Krajského
úřadu v Ostravě usnesení, že žalobě se odkladný účinek nepřiznává.
12/25/2018 Zastupitelstvo obce Suchonice pověřilo starostku podpisem Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018 o poskytnutí
dotace ve výši 3000,-Kč mezi obcí Suchonice a Hospicem na Svatém Kopečku -smlouva byla podepsaná dne
5.11.2018.

Kontrolní výbor ve složení Ing. Tomáš Hluší, Ing. Michaela Hluší a paní Jana Hacsiková provedl kontrolu
usnesení z ustavujícího zasedání:

17/1/2018 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
-smlouva byla podepsaná 16.11.2018
19/1/2018 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 o poskytnutí dotace
– smlouva byla podepsaná dne 5.11.2018.
20/1/2018 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
.
,
,
–smlouva byla podepsaná dne 16.11.2018.

Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí kontrolu usnesení z 25. zasedání a
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

3) Zprávu o hospodaření obce k 30.11.2018 přednesla pí. Skopalíková. Zůstatek na účtu u České spořitelny
a.s. činil 4 561411,08 Kč a u ČNB 144213,38 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Schválení rozpočtu obce Suchonice na rok 2019
S návrhem rozpočtu na rok 2019 přítomné seznámila paní Gelatková. V příjmech a výdajích je
rozpočtováno 3.601740,-Kč. Má někdo k návrhu připomínky. Účetní pí. Skopalíková konstatovala, že
příjmová položka 1381 její popis zní: daň z hazardních her a v návrhu rozpočtu je mylně uvedeno odvody z
loterií. Ve schváleném rozpočtu obce Suchonice na rok 2019 dojde ke změně názvu příjmové položky 1381.
Pokud nikdo nemá připomínky k návrhu rozpočtu, ukončila místostarostka diskusi k tomuto bodu a nechala
hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje vyrovnaný rozpočet Obce Suchonice na rok
2019 v příjmech i ve výdajích 3.601 740,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Suchonice č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.
Návrh OZV vyhlášky dostali členové zastupitelstva s pozvánkou. Místostarostka vzhledem ke kalkulaci,
provedené dle skutečných příjmů a výdajů, navrhuje ponechat sazbu poplatku stejnou jako v letošním roce
a to je 450 Kč. V případě nezapočtení příjmů od EKO-KOMu by činil poplatek 544 Kč, při započtení
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příjmů od EKO-KOMu by činil poplatek 425 Kč. Má někdo jiný návrh? Protože tomu tak nebylo, ukončíla
diskusi k tomuto bodu a nechala hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních
odpadů, sazba poplatku činí 450,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
6) Žádosti o dotace obce Suchonice pro rok 2019
V roce 2019 bude opět možné využít dotační tituly z POV Olomouckého kraje v termínu podání 7.2. 2019,
z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - obnova drobných sakrálních staveb do 28.2.2019 a očekává
se vyhlášení dotačního titulu MZe SZIF obnova hřbitovních zdí. Tento dotační titul zatím ještě nebyl
vyhlášen. Až budou všechny výše uvedené dotační tituly vyhlášené, navrhuje místostarostka svolat
operativní poradu, na které budou projednány možnosti podání dotace a následně svolání zasedání
zastupitelstva koncem ledna, na kterém budou jednotlivé žádosti schváleny. Členové zastupitelstva neměli
jiný návrh a vzali zprávu o dotačních titulech na vědomí.
7) Jednací řád Zastupitelstva obce Suchonice
V současné době je platný jednací řád, který schválilo zastupitelstvo obce Suchonice dne 13.11.2006.
Místostarostka navrhuje změnu v §3 Svolání zasedání zastupitelstva obce, kde dojde k nahrazení pasáže:
svolává nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání, na 7 dní přede dnem jednání tak, jak je uvedeno v zákoně
o obcích. Chce se někdo k návrhu vyjádřit? Pokud nikdo nemá jiný návrh k jednacímu řádu zastupitelstva,
končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje Jednací řád obce Suchonice ze dne 17.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
8) Cena za pronájem hrobových míst na pohřebišti v Suchonicích.
Paní Skopalíková seznámila přítomné s výpočtem pronájmu hrobových míst. Náklady na pohřebnictví za
šest minulých let činily 25804 Kč, průměrný náklad za rok činí 4300 Kč, výměra hrobů je 445 m2, takže na
1 m2 vychází cena 9,65 Kč. Místostarostka navrhuje vzhledem ke kalkulaci ponechat původní cenu 10 Kč za
1 m2 hrobového místa za rok, délka pronájmu v nájmu se podle smlouvy uzavře na 10 let, tj. do roku 2028.
Má někdo jiný návrh? Pokud nikdo nemá jiný návrh k ceně za pronájem hrobových míst, končím diskusi
k tomuto bodu a nechávám hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice cenu za pronájem hrobových míst na pohřebišti v
Suchonicích ve výši 10,-Kč/m² ročně pro nájemní smlouvy na období 2019 až 2028
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
9) Dodatek smlouvy o dílo č. 4 o odvozu směsného odpadu ze dne 16.5. 2002
Technické služby města Olomouce a.s. poslali obci Suchonice dodatek č.4, kerý je účinný od 1.1.2019.
Místostarostka z dodatku přečetla sazby za odvoz, dále se zeptala, zda souhlasí členové ZO s tím, aby byl 28
denní odvoz směsného komunálního odpadu, místo desekrát ročně. Místostarostka otevřela k tomuto bodu
diskusi.Protože nebyly další připomínkyk dodatku, nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2002
mezi Technickými službami, a.s., Olomouc a Obcí Suchonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
10) Odměny členů zastupitelstva obce Suchonice
Ve Sbírce zákonů č. 202/2018 ze dne 20. září 2018 vyšlo nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev s
účinností od 1.1.2019, kde odměny členů zastupitelstev se zvyšují v průměru o deset procent. Místostarostka
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navrhla zvýšit stávající odměny neuvolněných členů zastupitelstva o deset procent takto: Starostka: 14 500
Kč, místostarostka: 6 500 Kč, předseda výboru: 1000 Kč, člen zastupitelstva: 450 Kč. Zeptala se, zda má
někdo jiný návrh.Pokud nikdo nemá jiný návrh k odměnám členů zastupitelstva, končím diskusi k tomuto
bodu a nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., schvaluje
s účinností od 1.1.2019 odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: za výkon funkce starosty
14500,- Kč měsíčně, za výkon funkce místostarosty 6500,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 1000,-Kč měsíčně, za výkon funkce člena zastupitelstva obce ve výši 450,-Kč
měsíčně. Člen výboru nebude pobírat odměnu. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
11) Zpráva z valné hromady mikroregionu
Místostarostka podala zprávu o ustavujícího zasedání valné hromady dne 15.11.2018 v Charvátech. Valná
hromada zvolila orgány sdružení, předsedkyní zůstává pí. Zavadilová. Byly naplánovány akce na rok 2019 a
dotační tituly pro rok 2019, seznámení s návrhem rozpočtu a rozpočtového výhledu.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady mikroregionu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
12) Různé
a) Místostarostka sdělila, že v průběhu volebního období bude starostka provádět rozpočtová opatření.
Doposud měla zmocnění na částku 40 tisíc. Místostarostka doporučuje zvýšit pravomoc starostce na
provádění rozpočtových opatření ve výši 60 tisíc v příjmech i ve výdajích.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice zmocňuje starostku podle §102 odst. 2 písm. a) a ve smyslu
§99 odst.2 zákona č.128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů podpisem a schvalováním rozpočtových
opatření po dobu výkonu funkce a to v rozsahu 60000,-Kč v příjmech a 60000,-Kč ve výdajích
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
b) V prosinci bude potřeba provést rozpočtové opatření před účetní záverkou a je třeba starostce k tomu dát
pravomoc. Místostarostka nechala hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice ukládá starostce provést a schválit rozpočtové opatření před
účetní závěrkou za měsíc prosinec podle §102 odst.2, písm. a) zákona o obcích
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.
c) Pořizovatel územního plánu Magistrát města Olomouce požaduje v tomto volebním období schválit
zastupitele pověřeného ke spolupráci na pořízení územního plánu Suchonice. Místostarostka navrhuje
ponechat již schválenou v minulém období Ing. Pavlu Přidalovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje dle §6 odst.5 písm.f) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Pavlu Přidalovou
jako zastupitele pověřeného spoluprácí na pořízení Územního plánu Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
d) V novém volebním období je nutné schválit zástupce za Obec Suchonice pro Místní akční skupinu
Hanácké království. Místostarostka navrhuje ponechat stejného zástupce jako doposud a tím je Ing. Pavla
Přidalová a nechala hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice pověřuje Ing. Pavlu Přidalovou zastupovat Obec Suchonice v MAS Hanácké
Království, z.s., Šrámkova 19, Grygov
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
e) V mateřské škole příspěvkové organizaci byla provedena mimořádná inventarizace majetku dne

22.9.2018. Účetní příspěvkové organizace požádal o snížení účtu 028, protože majetek nesplňoval podmínky
na zařazení nad 3 tisíce Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje snížení účtu 028 ve výši 97378,51 Kč u příspěvkové organizace
Mateřské školy Suchonice
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo přijato.
f) Zastupitelstvo schválilo napojení rodinného domu č.p.69 na obecní studnu u sokolovny. Aby mohlo
k napojení dojít je potřeba umístit v sokolovně tlakovou nádobu. Obec má cenovou nabídku ze dne
19.11.2018 od firmy Tomex-Tomášek Milan z Lutína, se kterou místostarostka seznámila přítomné. Jedná
se o částku 14 084 Kč včetně DPH. Protože nebyly žádné připomínky nechala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje pořízení tlakové nádoby do sokolovny dle cenové nabídky ze dne
19.11.2018 firmy Tomex-Tomášek Milan, Lutín
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo přijato.
13) Diskuse a závěr
Místostarostka sdělila, že 2. 3. nebo 10.3. bude obec pořádat masopustní veselici a na druhý den maškarní
bál pro děti. Podrobnosti budou projednány na příštím zasedání.Musí se zajistit hudba a program pro děti.
Pí. Milada Gelatková se zeptala, kdy se pořídí žaluzie do sokolovny. Pí. Přidalová odpověděla, že obec již
oslovila výrobcce oken a požádala o cenovou nabídku.
Pí. Gelatková-Měla by se zajistit oprava světel u hřiště- pí. Přidalová ano, obec zajistí opravu.
Protože další diskusní příspěvky nebyly, místostarostka ukončila zasedání v 19:05 hodin.
Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 2. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2018
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Jana Hacsiková

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

Ing. Tomáš Hluší

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

Místostarostka:

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