Výpis usnesení
z 13. zasedání ZO konaného dne 23.9.2015
v podkroví budovy OÚ

Bod 1. Zahájení
Usnesení č.151. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing.M.Paula a F.Kuchaře.
Hlasování : souhlas 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 151 bylo schváleno.
Bod 1.1 Odsouhlasení programu 13. zasedání ZO
Usnesení č. 152. : ZO schvaluje upravený program 13. zasedání ZO ve znění :
Bod 1 Zahájení
Bod 2 Schválení smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem (OSI)
Bod 3 Schválení ceny za prodej pozemku parcelní číslo 901/2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma
Bod 4 Schvální strategie MAS Znojemské vinařství
Bod 5 Schválení vítěze výběrového řízení na Stavba odlehčovacího fotbalového hřiště
Bod 6 Schválení smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci: Stavba odlehčovacího
fotbalového hřiště
Bod 7 Schválení finanční spoluúčasti obce Suchohrdly na akci: Stavba odlehčovacího
fotbalového hřiště
Bod 8 dotace na projekt „Odlehčovací fotbalové hřiště v Suchohrdlech“
Bod 9 Doplatek obce za pečovatelskou službu
Bod 1
Bod 11 Závěr
Hlasování : souhlas 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 152 bylo schváleno.

Bod 2
Usnesení č. 153. : ZO Suchohrdly schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně
správním institutem (OSI) o nákupu energií elektřiny a plynu.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 153 bylo schváleno.
Bod 3
Usnesení č. 154. : ZO Suchohrdly schvaluje cenu prodávaného obecního pozemku
parc.č.901/2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma ve výši 250 Kč/m2 a v celkové výši 69.500 Kč.
Hlasování : souhlas 10, proti 0, zdržel se 1 – Ing.A.Molík.
Usnesení č. 154 bylo schváleno.
Bod 4
Usnesení č. 155. : Zastupitelstvo obce Suchohrdly souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS Znojemské vinařství, z.s. na
období 2014-2020 na svém správním území.
Hlasování : souhlas 9, proti 0, zdržel se 2 – J.Kutner, F.Kuchař.
Usnesení č. 155 bylo schváleno.

Bod 5
Usnesení č. 156. : ZO Suchohrdly schvaluje :
I. za vítěze výběrového řízení na akci: Stavba odlehčovacího fotbalového hřiště firmu:
Inženýrské stavby Neumann spol.s r.o.
II. pořadí firem na prvních třech místech
1. v pořadí je firma Inženýrské stavby Neumann spol.s r.o.
2. v pořadí je firma JM Demicarr s.r.o.
3. v pořadí je VHS plus, spol. s r.o.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 156 bylo schváleno.
Bod 6
Usnesení č. 157. : ZO Suchohrdly schvaluje :
I. uzavření smlouvy o dílo s firmou Inženýrské stavby Neumann spol.s r.o. podle
zadávacích podmínek na akci: Stavba odlehčovacího fotbalového hřiště.
II. uzavření smlouvy o dílo s další firmou, která se umístila na 2. popřípadě 3. místě
v pořadí hodnocení nabídek, pokud nedojde k uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení.
Hlasování : souhlas 9, proti 1 – I.Kolková, zdržel se 1 – Ing.A.Molík.
Usnesení č. 157 bylo schváleno.
Bod 7
Usnesení č. 158. : ZO Suchohrdly schvaluje finanční spoluúčast obce Suchohrdly na akci:
Stavba odlehčovacího fotbalového hřiště ve výši 2 000 000 Kč.
Hlasování : souhlas 8, proti 1 – I.Kolková, zdržel se 2 – Ing.A.Molík, M.Kubišová.
Usnesení č. 158 bylo schváleno.
Bod 8
Usnesení č. 159. : ZO Suchohrdly přijímá dotaci ve výši 300 000 Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje na projekt „Odlehčovací fotbalové hřiště v Suchohrdlech“.
Hlasování : souhlas 10, proti 1 – I.Kolková, zdržel se 0.
Usnesení č. 159 bylo schváleno.
Bod 9
Usnesení č. 160. : ZO Suchohrdly ruší usnesení č. 135. uzavření Smlouvy o zajištění
pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku na provoz ve výši max. 250 Kč za půl roku mezi
obcí Suchohrdly a Centrem sociálních služeb Znojmo.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 160 bylo schváleno.
Usnesení č. 161. ZO Suchohrdly schvaluje :
I. uzavření Smlouvy o zajištění pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku na provoz
s Centrem sociálních služeb Znojmo.
II. uzavření Dodatku ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku
na provoz pro paní Švejdovou.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 161 bylo schváleno.
Usnesení č. 162. ZO Suchohrdly schvaluje maximální výši doplatku za pečovatelské služby
poskytované Centrem sociálních služeb Znojmo pro každého případného klienta s trvalým
pobytem v obci Suchohrdly na 1.500 Kč za půl roku.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 162 bylo schváleno.
Bod 10
Diskuse
Bod 11
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno v 20:05 hod.
V Suchohrdlech dne 25.9.2015

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Paul ….…….…..….………
František Kuchař………..….….….……

……………………………………
Ing. Pavel Mrňa
starosta

