Zápis
z 15. zasedání ZO konaného dne 2.11.2015
v podkroví budovy OÚ

Starosta obce zahájil 15. zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin, přivítal všechny
přítomné, konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace byla
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Suchohrdly i na elektronické desce obce od
9.10.2015 do 2.11.2015.
Dále konstatoval, že ZO je usnášeníschopné – účast zastupitelů – počet 9, tj. 60 %.
Přítomni: přítomni, nepřítomni viz presenční listina
M.Kubišová – omluvena
J. Hlatký – omluven
Mgr. J.Gráf - nepřítomen
J.Kutner - pozdní příchod 18,10 hod.
F.Kuchař - pozdní příchod 18,10 hod.
Ing. M. Paul - pozdní příchod 18,20 hod.
Bod 1. Zahájení
Usnesení č.163. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing.A.Molíka a R.Starou.
Hlasování : souhlas 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 163 bylo schváleno.
Bod 1.1 Odsouhlasení programu 15. zasedání ZO
Usnesení č. 164. : ZO schvaluje upravený program 15. zasedání ZO ve znění :
Bod 1 Zahájení
Bod 2 Informace o činnosti rady obce + stav bankovních účtů
Bod 3 Projednání směrnice č.10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Bod 4 Projednání směrnice č. 20 o zásadách nabytí a převodu pozemků.
Bod 5 Projednání smlouvy č. 1030028415/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Suchohrdly a E.on Českou republikou na akci Suchohrdly_Vican: NN
příp. rozš. DS.
Bod 6 Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálními odpady č. S005310063 mezi obcí
Suchohrdly a A.S.A. EKO Znojmo.
Bod 7 Prodej obecního pozemku parc. č. 81/2 a 81/3 – stanovení prodejní ceny.
Bod 8 Prodej obecního dřeva a stanovení prodejní ceny
Bod 9 Diskuse
Bod 10 Závěr
Hlasování : souhlas 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 164 bylo schváleno.
18,10 příchod J.Kutner, F.Kuchař
Bod 2
Zpráva o činnosti Rady obce Suchohrdly. Stavy bankovních účtů.
RO bere na vědomí
18,20 příchod Ing.M.Paul

Bod 3
Projednání směrnice č.10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 165. : ZO Suchohrdly schvaluje směrnici č. 10 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Hlasování : souhlas 7 - Ing.P.Mrňa, J.Kutner, T.Vyskočil, Mgr.V.Krčál, Ing.M.Paul, R.Stará,
I.Kolková, proti 4 – F.Kuchař, Ing.A.Molík, Ing.L.Křemeček, P.Rychlík, zdržel se 1 –
M.Kubiš.
Usnesení č. 165 nebylo schváleno.

Bod 4
Projednání směrnice č. 20 o zásadách nabytí a převodu pozemků.
Usnesení č. 166. : Zastupitelstvo obce Suchohrdly schvaluje směrnici č. 20 o zásadách nabytí
a převodu pozemků.
Hlasování : souhlas 6 – Ing.P.Mrňa,J.Kutner, F.Kuchař,T.Vyskočil,Mgr.V.Krčál, Ing.M.Paul,
proti 3 M.Kubiš, Ing.A.Molík, Ing.L.Křemeček, zdržel se 3 – R.Stará, I.Kolková, P.Rychlík.
Usnesení č. 166 nebylo schváleno.

Bod 5
Projednání smlouvy č. 1030028415/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
obcí Suchohrdly a E.on Českou republikou na akci Suchohrdly_Vican: NN příp. rozš. DS.
Usnesení č. 167. : ZO Suchohrdly schvaluje uzavření smlouvy č. 1030028415/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Suchohrdly a E.on Českou republikou na akci
Suchohrdly_Vican: NN příp. rozš. DS.
Hlasování : souhlas 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 167 bylo schváleno.

Bod 6
Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálními odpady č. S005310063 mezi obcí
Suchohrdly a A.S.A. EKO Znojmo.
Usnesení č. 168. : ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálními odpady č.
S005310063 mezi obcí Suchohrdly a A.S.A. EKO Znojmo.
Hlasování : souhlas 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 168 bylo schváleno.

Bod 7
Prodej obecního pozemku parc. č. 81/2 a 81/3 – stanovení prodejní ceny – tento bod nebyl
projednán z důvodu neschválení Směrnice č. 20 o zásadách nabytí a převodu pozemků.

Bod 8
Prodej obecního dřeva a stanovení prodejní ceny. Prodej se pohybuje mezi 900 – 1300 Kč.
Průměr 1100 Kč.

ZO projednalo prodej obecního dřeva a shodlo se, že dřevo bude využíváno pro účely obce.

Bod 9
Diskuse

Bod 10
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno v 20:20 hod.
V Suchohrdlech dne 9.11.2015

Ověřovatelé zápisu: Ing. Aleš Molík ….…….…..….………
Růžena Stará ….………..….….….……

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

