Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 29.1.2019 v 18 hodin.
Přítomni: Jitka Růžičková , Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Jana
Hacsiková, Ing.Tomáš Hluší, Spurný Jaromír
host:
1) Zahájení a schválení programu zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 18 hodin místostarostkou obce
Pavlou Přidalovou.
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.
Místostarostka dále z prezenční listny 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).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Pavla Nesvadbu a Jaromíra Spurného.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Navržený program
Navržený program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2018
4) Rozpočtové opatření č. 9/2018
5) Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení
6) Podání žádost o dotace v roce 2019
7) Výpočet a schválení ceny za stočné pro rok 2019
8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
9) Různé
a) žádost Střediska rané péče o příspěvek
b) zmařená investce-projektová dokumentace víceúčelového hřiště
c) schválení pracovněprávního vztahu členům zastupitelstva
d) žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka Pro Tibet
10) Diskuze 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 3. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
8/25/2018 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

Dodatek byl podepsán dne 28.12.2018
12/2/2018 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.

Rozpočtové opatření bylo provedeno dne 31.12.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Prot:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

3) Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2018
Se zprávou o hospodaření seznámila přítomné pí. Skopalíková. Na účtu u České spořitelny
bylo k poslednímu prosinci 4.798 821,46 Kč a na účtu u ČNB 164 001,78 Kč.
Chce se někdo s přítomných ke zprávě vyjádřit? Pokud nikdo nemá připomínky k této zprávě,
končím diskusi k tomuto bodu a nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k
31.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rozpočtové opatření provedla starostka dne 31.12.2018 a s rozpočtovým opatřením č.
9/2018 seznámila přítomné pí.Skopalíková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2018
dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Výsledek výběrových řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení
Bylo vypsáno výběrová řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení. Do výběrového řízení se
přihlásili 4 uchazeči : Opluštl – stavby elektromontáže, Olomouc, ELNERMONT, s.r.o.,
Olomouc, Hofmeister Jiří, Olomouc a Zdeněk Halabica-ELSAZ, Ostrava. Výběrová komise ve
složení Ing. Přidalová, Ing. Hluší a Jitka Růžičková vyhodnotla cenové nabídky s tm, že
uchazeč, který se umístl na prvním místě nedoložil katalogové listy svítdel. Bez nich nebylo
možné posoudit, zda uvedená světla splňují podmínky zadání, přestože klasifkace u
jednotlivých světel byla stejná, jak u nabídky uchazeče, který se umístl na druhém místě.
Požádali jsme tedy uchazeče na prvním místě o doplnění cenové nabídky o katalogové listy
svítdel a nechali jsme provést srovnání technických parametrů svítdel Digistreet a MARUTT s
technickým zadáním Ing. Petrem Novotným z Olomouce.
Závěrem lze srovnání hodnott takto:
-Počáteční měrný výkon svítdel Marut je nižší než 147 lm/W, dle katalogového listu je měrný
výkon 112-125 lm/W. Z toho plyne nižší efektvita svítdel a vyšší spotřeba elektrické energie.
Podle katalogového listu svítdla přesahují maximální příkony pro jednotlivé typy uvedené ve
specifkaci.
- Výrobce světel Marut nezmiňuje možnost vybavení clonami uvnitř svítdla, které omezují
vyzařování vzad.
- Svítdla Marut nedisponují QR kódem napojeným na mobilní aplikaci k ověření všech
technických informací o svítdle

- Předřadníková a optcká část nejsou odděleny. Při servisním úkonu se otvírá předřadníková
část sdruženě.
- Stupeň ochrany prot nárazu má být nejméně IK09 na internetových stránkách výrobce se
pro svítdla Elekto Lumen Marut uvádí IK 08.
UTchazeč s nejvyšším počtem bodů OPLUTŠTIL-STAVBY elektromontáže s.r.o. Chelčického
1131/29, 779 00 Olomouc nesplnil technické podmínky zadání a proto jej zadavatel vylučuje z
výběrového řízení. Z ostatních nabídek cenově nejvýhodnější nabídku podala frma
Hofmeister Jiří, Revoluční 20, 783 71 Olomouc za cenu 570 175,- Kč včetně DPH a přitom
splnila všechny podmínky zadávací dokumentace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje na dodavatele zakázky malého
rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení frmu Hofmeister Jiří, Revoluční 20, 783 71
Olomouc za cenu 570 175,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
6) Podání žádost o dotace v roce 2019
V roce 2019 jsme již podali žádost na stavební úpravu chodníků v délce 295 m za cenu
800.000,- Kč. Reagovali jsme tak na Výzvu č. 4: MAS Hanácké Království – IROP- Bezpečně
v MAS Hanácké Království III, 53. Výzva IROP – UTdržitelná doprava. UTkončení žádost bylo do
25.1.2019. Celková délka chodníku je 521,1 m a již proběhlo výběrové řízení na dodavatele.
UTsnesením č. 10/19/2017 ze dne 4.12.2017 Zastupitelstvo obce Suchonice schválilo
dodavatele na akci Stavební úpravy chodníků frmu Sopostav-stavební s.r.o., Nenakonice 538,
783 75 Věrovany za cenu 1.184785 Kč bez DPH. To je částka za celý chodník. Vzhledem
k tomu, že maximální hodnota projektu, na kterou bude poskytnuta dotace je 95 % z částky
800.000,- Kč požádali jsme o tuto částku. Zbývající část chodníku uděláme buď za vlastní
fnanční prostředky, nebo použijeme jiný dotační ttul. Tato žádost o dotace byla schválena
usnesením zastupitelstva č.14/17/2017.
Další možnost je podání žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje:
• výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součást místních
komunikací (mosty, lávky apod.),
• výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce,
• výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,
• příprava a realizace protpovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na
kanalizaci apod.),
• komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně –
náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.,
• kombinace výše uvedených podporovaných aktvit řadících se do tohoto dotačního ttulu.
Min. částka 50.000 max. částka 500 000,- Spoluúčast 50%.
Starostka navrhla podat žádost na Rekonstrukci veřejného osvětlení. Má někdo jiný návrh?
Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje, dotační ttul 1 na akci Rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Prot : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
Další možnost je podání žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje:

zpracování územního plánu,
zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního
zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzení SEA a
NATUTRA (pokud se zpracovává),
• zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána
objektvními změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění,
• zpracování regulačního plánu obce,
• pořízení úplného znění po změnách územního plánu.
Min. částka dotace je 35.000,- Kč, max. částka je 200.000,- Kč, spoluúčast je 50 %. Na tento
dotační ttul bych mohli požádat na etapu č. II. . – návrh ÚP pro společné jednání, kdy cena za
tuto etapu je 193600,- Kč. Žádost o dotaci projednám ještě se zpracovatelem ÚP, zda je
reálné zpracování této etapy do konce roku 2019. Pokud by tomu tak bylo, navrhuji přijmout
toto usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje, dotační ttul 2 - Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace na akci Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání
Výsledek hlasování: Pro : 7
Prot : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
•
•

Účelem vyhlášeného dotačního ttulu je podpora vypracování projektové dokumentace,
včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je
v souladu s pravidly pro podávání žádost o poskytování dotací v rámci krajských, národních a
evropských programů. Obec může fnancovat realizaci plánovaného záměru na základě
vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.
Min. částka 50.000,- max. částka 300 000,- , spolúčást 50 %. Vzhledem k tomu, že min. částka
dotace je 50 tsíc korun, tak by celková částka za projektovou dokumentaci musela být vyšší
jak 100.000,- Kč. V současné době by připadala v úvahu jen projektová dokumentace na
vodovod nebo kanalizaci. Protože fnancování musí být ukončeno do konce roku 2019, tak je
nereálné, abychom projektovou dokumentaci do konce roku zrealizovali.
Účelem vyhlášeného dotačního ttulu je podpora malých obcí při rekonstrukci a opravě
kulturních domů za účelem podpory modernizace a rozvíjení infrastruktury obecního majetku
obcí s cílem zkvalitnění podmínek pro kulturní, společenský a spolkový život v obcích
v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.
Min. částka 500.000,- max. částka 1 500 000,-, spoluúčast 50 %. Tento dotační ttul se nás
netýká, protože nemáme kulturní dům a i kdybychom za kulturní dům prohlásili sokolovnu a
chtěli opravit soc. zařízení, výměna umyvadel a dveří, tak nejsme schopni proinvestovat
minimální částku, což je 1 000.000 ,- Kč.
Účelem vyhlášeného dotačního ttulu je podpora malých obcí na částečné kryt jejich výdajů
spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit zachování
dostupnost služeb v obcích v Olomouckém kraji.
UTznatelné náklady jsou na mzdy, takže pro naši obec bychom to nevyužili. Jelikož je možnost
žádat o dotaci na opravu obchodů z Ministerstva pro místní rozvoj, navrhla starostka nechat
zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci místního obchodu, aby byly nachystány
podklady pro žádost o dotaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje zadat zpracování projektové

dokumentace na rekonstrukci budovy obchodu
Výsledek hlasování: Pro : 7
Prot : 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Zdrželi se : 0

Z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o fnanční
podporu kulturních aktvit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami
zejména v následujících oblastech: pořádání kulturních akcí, podpora aktvit
neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktvity související s územím
kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální
tvorba, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární
díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející
život v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference,
reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích nad regionálního významu,
celorepublikového charakteru nebo v zahraničí. Starostka navrhla požádat o dotaci na
hodové slavnost. Částka 35.000 Kč je bez spoluúčast. 4lenové ZO souhlasili s podáním
žádost.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádost z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2019 na akci hodové slavnost k 90. výročí vysvěcení kostela
Svatého Václava v Suchonicích.
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských
prvků. žádost se podávají na od 4. do 22. únor, alokace je 30 milionů. Protože v minulém
roce jsme neuspěli, tak bude vhodné letos požádat na opravu márnice, která bude stát
zhruba 200 tsíc včetně DPH.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství,
dotační program 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu márnice
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Žádat mohou obce do 3 tsíc obyvatel. Dotace je ve výši 70 % způsobilých výdajů. V
podprogramu je mimo jiné dotační ttul Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Obec
má zpracovaný rozpočet na opravu hřbitovní zdi zpracovaný rozpočet a starostka navrhuje
podat žádost na tuto akci.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje podání žádost o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, dotační ttul 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů na opravu
hřbitovní zdi
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
7) Výpočet a schválení ceny za stočné pro rok 2019
Provedli jsme výpočet stočného na rok 2019. Ze skutečných nákladů 15936,-Kč v roce 2018
vyšla cena 2,-kč za m3 za osobu za rok. Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje cenu za stočné v roce 2019 ve výši 2,-Kč za m3 za
osobu za rok.
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.

8) Zpráva z valné hromady mikroregionu
Valná hromada se konala v Grygově dne 13.12.2018. Byl schválen rozpočet a středně- dobý
výhled rozpočtu a předložen plán akcí mikroregionu na rok 2019.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu z valné hromady
mikroregionu Království
Výsledek hlasování: Pro 7
Prot 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
9) Různé
a) žádost Střediska rané péče SPRP Olomouc o příspěvek
Středisko rané péče SPRP Olomouc požádalo obec Suchonice o příspěvek ve výši 12 tsíc Kč na
zajištění služby rané péče.činnost. V obci Suchonice máme jednu rodinu s dítětem, kterému je
poskytována raná péče. Obec každým rokem poskytuje Středisku rané péče dotaci ve výši 5 tsíc
Kč. Starostka navrhla dotaci ve výši 5000,-Kč.Má někdo jiný návrh, protože tomu tak není,dávám
hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.1/2019 o poskytnut dotace
ve výši 5000,-Kč mezi Obcí Suchonice a Střediskem rané péče SPRP Olomouc, Střední
novosadská 52, 779 00 Olomouc a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 6
Prot 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 14 bylo přijato.
b) zmařená investce-projektová dokumentace víceúčelového hřiště
Při provedení inventarizace k 31.12.2018 bylo zjištěno, že na účtu 042-nedokončené investce
je projektová dokumentace na víceúčelové hřiště za 53076,67 Kč. Protože hřiště mělo stát na
pozemku, kde je venkovní posilovna, navrhuji toto usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odepsat z účtu 042 projektovou dokumentaci víceúčelového hřiště ve
výši 53076,67 Kč jako zmařenou investci

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 15 bylo přijato.

Prot 0

Zdrželi se 0

c) schválení pracovněprávního vztahu členům zastupitelstva
Obec Suchonice uzavře dohodu o provedení práce na rok 2019 s p.
na sečení
trávy s odměnou 100,- Kč/hod a údržbové práce s odměnou ve výši 85,- Kč/hod. S p.
uzavře dohodu na odhrnování sněhu a práce traktorem s odměnou
,
údržbové a ostatní práce s odměnou 120,- Kč/hod.
Navrhuji přijmout toto usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Suchonice souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce se členy zastupitelstva
,
a Obcí Suchonice

Výsledek hlasování: Pro 7

Prot 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16 bylo přijato.
d) žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka Pro Tibet
Spolek Lungta požádal obec o projednání, zda se zapojíme do akce Vlajka pro Tibet a
vyvěsíme dne 10. března tbetskou vlajku na budově OÚ. Starostka nechala hlasovat o návrhu
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet v roce
2019

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 17 bylo přijato.

Prot 3

Zdrželi se 0

10) Diskuze a závěr
pí. Gelatková se zeptala, jak probíhají přípravy na stavbu vodovodu.
Starostka řekla, že přišlo sdělení o projednání a schválení velké aktualizace plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK). PRVKOK byl schválen dne 17.12.2018.
V aktualizaci není požadavek obce Suchonice napojit se na vodovod v obci Čelechovice,
protože v době, kdy obec chtěla uplatnit požadavek napojit se na vodovod v obci
Čelechovice, byly požadavky do aktualizace uzavřeny. Takže v PRVKOK je varianta napojení
obce Suchonice na vodovod vybudovaný obcí Tršice buď v Přestavlkách nebo v Lipňanech.
Starostka řekla, že by tuto variantu projednala se starostou Tršic, zda by s tm obec Tršice
souhlasila a za jakých podmínek.
Další diskusní příspěvky nebyly. Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání
v 18:55 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listna
2) Zveřejněná informace o konání 3. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) rozpočtové opatření č.9/2018
Zápis byl vyhotoven dne: 4.2.2019
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba …………................. dne .............................
Jaromír Spurný

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

Starostka:

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

