Výpis
z 16. zasedání ZO konaného dne 23.11.2015
v podkroví budovy OÚ

Bod 1. Zahájení
Usnesení č.169. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu M.Kubiše a Mgr. J.Gráfa.
Hlasování : souhlas 13, proti 0, zdržel se 1 – Mgr.J.Gráf.
Usnesení č. 169 bylo schváleno.
Bod 1.1 Odsouhlasení programu 16. zasedání ZO
Usnesení č. 170. : ZO schvaluje upravený program 16. zasedání ZO ve znění :
Bod 1 Zahájení
Bod 2 Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem. Jedná se o darování
Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v ulici U Potoka – pan Procházka.
Bod 3 Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě sepsané dne 23.12.2013 mezi obcí Suchohrdly, panem
Vávrou a panem Alešem Molíkem a kupní smlouva mezi společností WADAN s.r.o. a obcí
Suchohrdly
Bod 4 Projednání smlouvy č. 033881/15/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro
JSDH Suchohrdly.
Bod 5 Projednání směny pozemků mezi obcí Suchohrdly a panem Nesnídalem
Bod 6 Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a místostarostu na zbytek
volebního období.
Bod 7 Úprava vyhlášky č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Bod 8 Pravidla rozpočtového provizoria platná od 1.1.2016
Bod 9 Schválení rozpočtového opatření č.5
Bod 10 Plán inventur na rok 2015
Bod 11 ZŠ Suchohrdly – žádost o rozpočtovou změnu č.1 a žádost o uvolnění IF
(investičního fondu) na pokrytí víceprací spojených s projektem obce a nákup mrazáku.
Bod 12 Schválení dodatků ke smlouvám o dílo na opravu komunikací Za Zvoničkou a
Akátová.
Bod 13 Dotazy kontrolního výboru
Bod 14 Zpráva o činnosti RO
Bod 15 Diskuse
Bod 16 Závěr
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 170 bylo schváleno.
Bod 2 Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem. Jedná se o darování
Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v ulici U Potoka – pan Procházka
Usnesení č. 171. : ZO Suchohrdly schvaluje :
I.
Darovací smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem “Prodloužení vodovodu a splaškové
kanalizace – obec Suchohrdly“, dárce Tomáš Procházka, bytem Krátká 181, Kuchařovice a
MDDr. Petra Procházková, bytem Znojemská 170, Kuchařovice, obdarovaný Obec
Suchohrdly.
II.

Převod majetku - Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v ulici U Potoka do evidence
majetku ZSO VAK Znojemsko.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 171 bylo schváleno.
Bod 3 Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě sepsané dne 23.12.2013 mezi obcí Suchohrdly,
panem Vávrou a panem Alešem Molíkem a kupní smlouva mezi společností WADAN
s.r.o. a obcí Suchohrdly
Usnesení č. 172. : ZO Suchohrdly schvaluje :
I.
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě sepsané dne 23.12.2013 mezi obcí Suchohrdly, panem
Vávrou a panem Alešem Molíkem
II.
kupní smlouvu mezi společností WADAN s.r.o., IČ 262653967, se sídlem Dobšická
3545/12, Znojmo, zastoupenou panem Karlem Vávrou a obcí Suchohrdly. Společnost Wadan
prodává obci Suchohrdly vodní dílo s názvem „Obytný soubor Suchohrdly – Pálava II,
vodovodní řad, kanalizace Suchohrdly“ na pozemcích parc. č. 713/37, 2300/5, 2302/19,
2309/5, 2313 a 2336 v k.ú. Suchohrdly u Znojma za 212 000 Kč.
III.
Převod majetku – „Obytný soubor Suchohrdly – Pálava II, vodovodní řad, kanalizace
Suchohrdly“ do evidence majetku ZSO VAK Znojemsko.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 172 bylo schváleno.
Bod 4 Projednání smlouvy č. 033881/15/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro
JSDH Suchohrdly.
Usnesení č. 173. : ZO schvaluje smlouvu č. 033881/15/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro JSDH Suchohrdly.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 173 bylo schváleno.
Bod 5
Projednání směny pozemků mezi obcí Suchohrdly a panem Nesnídalem
Tento bod byl po diskuzi odložen a bude projednán v dalším jednání ZO Suchohrdly,
nejdříve bude prověřeno vlastnictví sklepa.
Bod 6 Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a místostarosty až do
konce volebního období.
Usnesení č. 174. : ZO schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a
místostarosty s účinností od 1.1.2016 do konce volebního období ve výši :
Místostarosta 17.000 Kč
Člen RO 1.532 Kč
Předseda výboru, komise 1.345 Kč
Člen výboru, komise 1.097 Kč
Člen ZO 559 Kč
Odměny za jednotlivé funkce se nebudou sčítat.
Hlasování : souhlas 12, proti 0, zdržel se 2 – Ing.L.Křemeček, J.Kutner.
Usnesení č. 174 bylo schváleno.

Bod 7
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2010 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 175. : ZO schvaluje vyhlášku č.1/2015, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Text článku 6 bod d-1 se ruší
a nahrazuje se novým zněním:
- za trvalé umístění – roční částka za m2 pohledové plochy – 2.000 Kč
- minimální cena za reklamu je 2.000 Kč
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 175 bylo schváleno.
Bod 8 Pravidla rozpočtového provizoria platná od 1.1.2016.
Usnesení č. 176. : ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria platná od 1.1.2016.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 176 bylo schváleno.
Bod 9 Schválení rozpočtového opatření č.5
Usnesení č. 177. : ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 3 – Ing.L.Křemeček, M.Kubiš, Mgr. J.Gráf.
Usnesení č. 177 bylo schváleno.
Bod 10 Plán inventur na rok 2015
ZO bere na vědomí.
Bod 11 ZŠ Suchohrdly – žádost o rozpočtovou změnu č.1 a žádost o uvolnění
investičního fondu do výše 74 000 Kč na pokrytí víceprací spojených s projektem obce a
nákup mrazáku.
Usnesení č. 178. : ZO schvaluje rozpočtovou změna č.1 a uvolnění IF (investičního fondu) ve
výši 74 000 Kč pro ZŠ Suchohrdly příspěvkovou organizaci.
Hlasování : souhlas 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 178 bylo schváleno.
Bod 12 Schválení dodatků ke smlouvám o dílo na komunikace Za Zvoničkou a Akátová
Tento bod byl po diskuzi odložen a bude projednán na dalším zasedání ZO Suchohrdly.
Bod 13 Dotazy kontrolního výboru.
Bod 14 Zpráva o činnosti RO.
Bod 15 Diskuse
Ing.M.Paul informoval členy ZO a připravovaných akcích při Adventu 2015.
Bod 16
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno v 21:35 hod.

