Výpis
ze 17. zasedání ZO konaného dne 16.12.2015
v podkroví budovy OÚ
Bod 1. Zahájení
Usnesení č.179. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu F.Kuchaře a J.Hlatkého.
Hlasování : souhlas 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 179 bylo schváleno.
Bod 1.1 Odsouhlasení programu 17. zasedání ZO
Usnesení č. 180. : ZO schvaluje upravený program 17. zasedání ZO ve znění :
Bod 1 Zahájení
Bod 2 - Schválení směny pozemku parc.č. 59/11 v k.ú. Suchohrdly u Znojma (55 m2) ve
vlastnictví obce Suchohrdly za pozemek parc.č. 59/14 v k.ú. Suchohrdly u Znojma (22 m2)
ve vlastnictví pana Nesnídala.
Bod 3 – Projednání směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.
Bod 4 - Převod majetku – Obytný soubor Suchohrdly – Lokalita Pálava I. SO3 Prodloužení
veřejného vodovodu a SO4 Prodloužení splaškové kanalizace (ulice Švestková) do evidence
majetku ZSO VAK Znojemsko. Schválení smlouvy o vkladu majetku do hospodaření ZSO
VAK Znojemsko pro lokalitu Pálava I a Schválení smlouvy o vkladu majetku do hospodaření
ZSO VAK Znojemsko pro lokalitu Pálava II.
Bod 5 - Schválení strategického plánu rozvoje obce Suchohrdly 2016-2026.
Bod 6 - Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 25.9.2015
Bod 7 – Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Bod 8 – Rozpočtové opatření č.6
Bod 9 – Informace o činnosti RO
Bod 10 – Diskuse
Bod 11 – Závěr
Hlasování : souhlas 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 180 bylo schváleno.
Bod 2 - Schválení směny pozemku parc.č. 59/11 v k.ú. Suchohrdly u Znojma (55 m2) ve
vlastnictví obce Suchohrdly za pozemek parc.č. 59/14 v k.ú. Suchohrdly u Znojma (22
m2) ve vlastnictví pana Nesnídala.
Usnesení č. 181. : ZO schvaluje směnu pozemku parc.č. 59/11 v k.ú. Suchohrdly u Znojma
(55 m2) ve vlastnictví obce Suchohrdly za pozemek parc.č. 59/14 v k.ú. Suchohrdly u
Znojma (22 m2) ve vlastnictví pana Nesnídala. Rozdíl ploch bude prodán panu Nesnídalovi
za cenu 250 Kč/m2.
Hlasování : souhlas 1 –Ing.P.Mrňa, proti 5, zdržel se 3 – Ing.M.Paul, J.Kutner, T.Vyskočil.
Usnesení č. 181 nebylo schváleno.
Bod 3 - Projednání směrnice č. 10 o zadávání zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 182. : ZO Suchohrdly ruší směrnici č. 10 o zadávání zakázek malého rozsahu ze
dne 1.4.2012.
Hlasování : souhlas 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 182 bylo schváleno.

Usnesení č. 183. : ZO schvaluje směrnici č. 10 o zadávání zakázek malého rozsahu v novém
znění, ze dne 16.12.2015.
Hlasování : souhlas 1 – F.Kuchař, proti 2 – Ing.P.Mrňa, Ing. L.Křemeček, zdržel se 6.
Usnesení č. 183 nebylo schváleno.
Bod 4 - Převod majetku – Obytný soubor Suchohrdly – Lokalita Pálava I. SO3
Prodloužení veřejného vodovodu a SO4 Prodloužení splaškové kanalizace (ulice
Švestková) do evidence majetku ZSO VAK Znojemsko. Schválení smlouvy o vkladu
majetku do hospodaření ZSO VAK Znojemsko pro lokalitu Pálava I a Schválení
smlouvy o vkladu majetku do hospodaření ZSO VAK Znojemsko pro lokalitu Pálava
II.
Projednávání tohoto bodu bylo po diskuzi zrušeno.
Bod 5 - Schválení strategického plánu rozvoje obce Suchohrdly 2016-2026.
Usnesení č. 184. : ZO schvaluje strategický plán rozvoje obce Suchohrdly 2016-2026.
Hlasování : souhlas 8, proti 1 Ing.L.Křemeček, zdržel se 0.
Usnesení č. 184 bylo schváleno.
Bod 6 - Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 25.9.2015.
Usnesení č. 185. : ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 25.9.2015
uzavřené mezi obcí Suchohrdly a firmou IS Neumann k akci Stavba odlehčovacího
fotbalového hřiště.
Hlasování : souhlas 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 185 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Projednávání tohoto bodu bylo po diskuzi zrušeno. Vyhláška bude přepracována a doplněna
tak, aby odpovídala zákonu o místním poplatku § 14, odst. 2 zák. 565/1990.
Bod 8 - Rozpočtové opatření č. 6.
Usnesení č. 186. : ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6.
Hlasování : souhlas 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 186 bylo schváleno.
Bod 9 - Informace o činnosti RO
Bod 10 - Diskuse
Bod 11 - Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno v 20:25 hod.

