Výpis usnesení
z 10. zasedání ZO konaného dne 9.7.2015
v podkroví budovy OÚ
Bod 1. Zahájení
Návrh usnesení č.122. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing.M.Paula a R.Starou.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 122 bylo schváleno.
Bod 1.1 Odsouhlasení programu 10. zasedání ZO
Návrh usnesení č. 123. : ZO schvaluje upravený program 10. zasedání ZO ve znění :
Bod 1 Zahájení
Bod 2 Schválení smlouvy o dílo s vítěznou firmou, která vzejde z výběrového řízení na
stavební úpravy Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 1. část – terénní úpravy
Bod 3.1 Rekapitulace aktuálního stavu dotace Venkovní a vnitřní přírodovědná učebna ZŠ
Suchohrdly – Definitivní rozhodnutí o dotaci – pokračovat s riziky nebo ukončit.
Bod 3.2 Schválení smlouvy o dílo s vítěznou firmou, která vzejde z výběrového řízení na
stavební úpravy Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 1. část – terénní úpravy
Bod 3.3 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo “Venkovní přírodovědná učebna ZŠ
Suchohrdly, 2.část“ s firmou PARK-Sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o. Dukovany.
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo “Stavební úpravy ZŠ Suchohrdly a ZŠ
Kuchařovice“ s firmou Zásobování teplem, s.r.o, Blansko.
Bod 4 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Místní komunikace Za Zvoničkou Suchohrdly“
Bod 5 Schválení Smlouvy o zajištění pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku na provoz a
dodatku k této smlouvě.
Bod 6 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích obce Suchohrdly mezi Obcí
Suchohrdly, investorem stavby firmou WADAN s.r.o a vedlejším účastníkem Ing.K.Vávrou
Bod 7 Žádost o odkoupení částí obecního pozemku par.č. 81 v k.ú. Suchohrdly u Znojma
Bod 8 Diskuse
Bod 9 Závěr
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 123 bylo schváleno.
Bod 2 Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s firmou WEBEL, s.r.o. Dodatek č.2 ruší
Dodatek č.1 podstata dodatku je stejná, jen se mění statutáři a posouvá se termín
dokončení díla - Příloha č.2
Návrh usnesení č. 124. :
ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou WEBEL, s.r.o.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 124 bylo schváleno.

Bod 3
Bod 3.1 Rekapitulace aktuálního stavu dotace Venkovní a vnitřní přírodovědná učebna
ZŠ Suchohrdly – Definitivní rozhodnutí o dotaci – pokračovat s riziky nebo ukončit.

Bod 3.2
Návrh usnesení č. 125. : ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
na akci „Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 1.část“ s firmou Valdastav, s.r.o.
Tulešice.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 125 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 126. : ZO schvaluje uzavření Smluv o dílo s jednotlivými vítězi
výběrových řízení akce „Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly“ před schválením
těchto vítězů úřadem ROP Jihovýchod.
Hlasování : souhlas 13, proti 1 – Ing.M.Paul, zdržel se 0.
Usnesení č. 126 bylo schváleno.
Bod 3.3
Návrh usnesení č. 127. : ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Venkovní
přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 2.část“ s firmou PARK-Sadovnické a krajinářské
úpravy, s.r.o. Dukovany. A dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo “Stavební úpravy ZŠ Suchohrdly
a ZŠ Kuchařovice“ s firmou Zásobování teplem, s.r.o, Blansko. Dodatek řeší změnu termínu
dokončení realizace díla do 31.8.2015.
Hlasování : souhlas 13, proti 0, zdržel se 1 – Ing.M.Paul.
Usnesení č. 127 bylo schváleno.
Bod 4
Návrh usnesení č. 128. : ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Místní
komunikace Za Zvoničkou Suchohrdly“ s firmou Colas CZ, a.s. Dodatek č.2 řeší změnu
termínu ukončení prací do 31.5.2016.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 128 bylo schváleno.
Bod 5
Schválení Smlouvy o zajištění pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku na provoz a
dodatku k této smlouvě.
Tento bod bude projednán na dalším zasedání ZO.
Bod 6
Návrh usnesení č. 129. : ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích obce
Suchohrdly, kterou mezi sebou uzavírají obec Suchohrdly, firma WADAN s.r.o. a xxx.
Hlasování : souhlas 8, proti 1 – J.Kutner, zdržel se 5 – F.Kuchař, Ing.M.Paul, Mgr.V.Krčál,
J.Hlatký, T.Vyskočil.
Usnesení č. 129 bylo schváleno.
Bod 7 Žádost o odkoupení částí obecního pozemku par.č. 81 (zahrada) o výměře cca
50m2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma
Návrh usnesení č. 130. : ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemku par.č. 81 o výměře cca
50m2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma panu xxx, bytem xxx, Suchohrdly. Žadatel nechá
zpracovat geometrický plán na vlastní náklady
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 130 bylo schváleno.

Bod 8
Diskuse
Bod 9
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno v 20:25 hod.
V Suchohrdlech dne 13.7.2015

Ověřovatelé zápisu: Ing.Martin Paul….….…..….………
Růžena Stará...……………………..

……………………………………
Mgr. Pavel Mrňa
starosta

