Výpis usnesení
z 9. zasedání ZO konaného dne 29.6.2015
v podkroví budovy OÚ
Bod 1. Zahájení
Návrh usnesení č.108. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu R.Starou a Mgr.J.Gráfa.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 108 bylo schváleno.
Bod 1.1 Odsouhlasení programu 9. zasedání ZO
Návrh usnesení č. 109. : ZO schvaluje upravený program 9. zasedání ZO ve znění :
Bod 1 Zahájení
Bod 2 Doplnění informací k akci Zateplení budovy OÚ a MŠ
Bod 3 Schválení Smluv o dílo a Kupních smluv s vítězi výběrových řízení dílčích částí akce
Přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly a ZŠ Kuchařovice.
Bod 4 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod na projekt Venkovní a vnitřní přírodopisné učebny ZŠ Suchohrdly.
Bod 5 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích obce Suchohrdly – Wadan, s.r.o.
Bod 6 Dodatek č.1 ke kupní smlouvě sepsané dne 23.12.2013 s panem Vávrou
Bod 7 Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou WEBEL – zateplení OÚ Suchohrdly.
Bod 8 Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou KAVYL – Biocentrum
Bod 9 Smlouva o zajištění pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku na provoz.
Bod 10 Rozpočtové opatření č.2.
Bod 11 Určení vlastnictví sklepa nalézajícího se v sousedství domu č.p. 177.
Bod 12 Prodej obecní zahrady par.č. 901/2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma.
Bod 13 Odsouhlasení prodejní ceny obecního pozemku par.č. 48/34.
Bod 14 Odsouhlasení prodejní ceny obecního pozemku par.č. 48/35.
Bod 15 Prodej části obecního pozemku par.č. 48/1 v k.ú. Suchohrdly u Znojma navazující na
pozemek par.č. 48/18 a 48/17.
Bod 16 Odvolání pana Ing. Josefa Molíka, jako zástupce obce ze Sboru zástupců a jeho
nahrazení starostou obce Ing. Pavlem Mrňou.
Bod 17 Nabídka Pojištění právní ochrany pro Obec Suchohrdly
Bod 18 Kontrola plnění usnesení uložených ZO
Bod 19 Informace o činnosti RO
Bod 20 Diskuse
Bod 21 Závěr
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 109 bylo schváleno.
Bod 2. Doplnění informací k akci Zateplení budovy OÚ a MŠ.
Návrh usnesení č. 110. : ZO souhlasí s pokračováním prací na stavbě zateplení OÚ a MŠ
firmou Webel, zastoupenou panem Lukášem Kůrkou. Dodatek č. 2 o změně termínu
dokončení díla bude uzavřen, pokud budou stavební práce zahájeny 2.7.2015 a pokud budou
probíhat bez komplikací.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 110 bylo schváleno.

Bod 3. Schválení Smluv o dílo a Kupních smluv s vítězi výběrových řízení dílčích částí
akce Přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly a ZŠ Kuchařovice – příloha č. 1.
Návrh usnesení č. 111. : ZO schvaluje
I. smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení na stavební úpravy ZŠ Suchohrdly a ZŠ
Kuchařovice, firmou Zásobování teplem s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko.
II. kupní smlouvu s vítězem výběrového řízení na dodávku výpočetní techniky a interaktivní
tabule pro ZŠ Suchohrdly a ZŠ Kuchařovice firmou ZoNet s.r.o., U Potoka 2163/21, 669 02
Znojmo.
III. smlouvu o dílo s vítěznou firmou výběrového řízení na stavební úpravy Venkovní
přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 2. část – sadové úpravy, firmou PARK – Sadovnické a
krajinářské úpravy, s.r.o., Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50.
IV. kupní smlouvu s vítězem výběrového řízení na dodávku školního nábytku a vybavení ZŠ
Suchohrdly a ZŠ Kuchařovice firmou Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole Mikulov,
Na Jámě 82, 692 01 Mikulov.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 111 bylo schváleno.
Bod 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Venkovní a vnitřní přírodopisné učebny ZŠ
Suchohrdly. Dodatek řeší prodloužení lhůty na dotaci - příloha č.2
Návrh usnesení č. 112. : ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Venkovní a vnitřní
přírodopisné učebny ZŠ Suchohrdly.
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 112 bylo schváleno.
Bod 5. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích obce Suchohrdly. Smlouva se
uzavírá mezi obcí Suchohrdly a investorem stavby firmou WADAN s.r.o. Jedná se o
vybudování komunikace v nově plánované lokalitě Pálava II. Smlouva je potřeba pro
stavební povolení -příloha č. 3.
Návrh usnesení č. 113. : ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích obce
Suchohrdly, kterou mezi sebou uzavírají obec Suchohrdly a firma WADAN s.r.o..
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 113 bylo schváleno.
Bod 6. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě sepsané dne 23.12.2013 mezi obcí Suchohrdly a
panem Vxxx. O této smlouvě jsem informoval starosta obce na ZO č.8., ale zapomněl ho
nechat dodatečně schválit - příloha č. 4.
Návrh usnesení č. 114. : ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne
23.12.2013 uzavřenou mezi obcí Suchohrdly a panem xxx, bytem xxx.
Hlasování : souhlas 8, proti 3 – J.Kutner, F.Kuchař, Mgr.V.Krčál, zdržel se 0.
Usnesení č. 114 bylo schváleno.

Bod 7 – RUŠÍ SE
Dodatek č.2 s firmou WEBEL - Dodatek nebyl dodán.
Bod 8 – RUŠÍ SE
Dodatek č. 2 s firmou KAVYL – Dodatek není třeba schvalovat, protože jde jenom o změnu
statutáře.
Bod 9
Smlouva o zajištění pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku na provoz. Jedná se o
příspěvek pro paní xxx. Paní je invalidní na vozíčku, není soběstačná, pečovatelky ji
obstarávají veškeré záležitosti, koupou jí atd.. - příloha č. 5
Návrh usnesení č. 115. : ZO souhlasí s uzavřením Smlouva o zajištění pečovatelské služby a
poskytnutí příspěvku na provoz.
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 4 – Ing.A.Molík, I.Kolková, Mgr.J.Gráf, F.Kuchař.
Usnesení č. 115 nebylo schváleno.

Bod 10
Rozpočtové opatření č.2 – příloha č. 6
- Převod finančních prostředků mezi vlastními účty
- Dotace z Úřadu práce, příjmy - výdaje
- Faktura za územní plán
- Vícepráce za územní plán
- Oplocení ve školce – připomínky školní inspekce a stížnosti rodičů.
(z důvodu uzavření prostoru pro děti, aby nemohly sami odejít ze hřiště. Oplocení je
v dezolátním stavu a ohrožuje zdraví dětí.
Návrh usnesení č. 116. : ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2
Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 116 bylo schváleno.
Bod 11
Určení vlastnictví sklepa nalézajícího se v sousedství domu č.p. 177. Dům je ve vlastnictví
pana xxx, bytem xxx. Z přiložených dokumentů vyplývá, že majitelem sklepa je pan xxx příloha č. 7
Návrh usnesení č. 117. : ZO pověřuje starostu obce Suchohrdly, aby oslovil pana xxx,
ohledně doložení kopie přídělové listiny nebo výpisu z pozemkových knih dokládající
vlastnictví předmětného sklepa.
Hlasování : souhlas 10, proti 0, zdržel se 1 – Ing.-p.Mrňa.
Usnesení č. 117 bylo schváleno.

Bod 12
Prodej obecní zahrady par.č. 901/2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma. Zahrada se nachází
v zahrádkářské kolonii pod ulicí Sadová. Cena zahrady bude určena znaleckým posudkem,
který zaplatí kupující. Žadatel o koupi je xxx, bytem xxx

Návrh usnesení č. 118. : ZO souhlasí se záměrem prodeje obecní zahrady par.č. 901/2
v k.ú.Suchohrdly u Znojma. Cena zahrady bude určena znaleckým posudkem.
Hlasování : souhlas 8, proti 1 – Ing.A.Molík, zdržel se 2 – R.Stará, M.Kubišová.
Usnesení č. 118 bylo schváleno.

Bod 13
Odsouhlasení prodejní ceny obecního pozemku parc.č. 48/34. Kupující je pan xxx, bytem
xxx. Cena bude určena znaleckým posudkem, který nebyl do jednání ZO dodán – bude
projednáno po dodání znaleckého posudku.

Bod 14
Odsouhlasení prodejní ceny obecního pozemku parc.č. 48/35. Kupující je pan xxx, bytem
xxx. Cena bude určena znaleckým posudkem, který nebyl do jednání ZO dodán – bude
projednáno po dodání znaleckého posudku.

Bod 15
Prodej části obecního pozemku parc.č. 48/1 v k.ú. Suchohrdly u Znojma navazující na
pozemek parc.č. 48/18 a 48/17. Druh pozemku ostatní plocha – neplodná půda – příloha č.8.
Důvodem ke koupi je zanedbaný a neudržovaný obecní pozemek s lesním porostem, který
zasahuje do zahrady majitele a poškozuje jeho majetek. V případě, že se obec bude
pravidelně starat o údržbu svého majetku, důvod ke koupi odpadá.
Návrh usnesení č. 119. : ZO neschvaluje prodej části obecního pozemku par.č. 48/1 v k.ú.
Suchohrdly u Znojma.
Hlasování : souhlas 10, proti 0, zdržel se 1 – Ing.A.Molík.
Usnesení č. 119 bylo schváleno.

Bod 16
Odvolání pana Ing. Josefa Molíka, jako zástupce obce ze Sboru zástupců a jeho nahrazení
starostou obce Ing. Pavlem Mrňou.
Návrh usnesení č. 120. : ZO odvolává pana Ing. Josefa Molíka jako svého zástupce ze Sboru
zástupců a schvaluje starostu obce Ing. Pavla Mrňu, jako svého zástupce do Sboru zástupců.
Hlasování : souhlas 3 – Mgr.V.Krčál, Ing.P.Mrňa, J.Kutner,
proti 4 – Ing.A.Molík, M.Kubišová, I.Kolková, Mgr. J.Gráf
zdržel se 4 – R.Stará, Ing.L.Křemeček, P.Rychlík, F.Kuchař.
Usnesení č. 120 nebylo schváleno.

Bod 17
Nabídka Pojištění právní ochrany pro obec Suchohrdly od firmy D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR – příloha č. 9
Návrh usnesení č. 121. : ZO pověřuje starostu obce Suchohrdly k provedení průzkumu trhu
v oblasti pojištění odpovědnosti Zastupitelstva obce a Obecního úřadu Suchohrdly.

Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 121 bylo schváleno.

Bod 18
Kontrola plnění usnesení uložených ZO
Bod 19
Informace o činnosti RO
Bod 20
Diskuse
Bod 21
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno v 21:50hod.
V Suchohrdlech dne 1.7.2015

Ověřovatelé zápisu: Růžena Stará ………….…..….………
Mgr. Josef Gráf...……………………..

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

