Zápis
z 24. zasedání ZO konaného dne 12.9.2021
na Obecním úřadě Suchohrdly
Starosta obce zahájil 24. zasedání zastupitelstva obce v 18:30 hodin, přivítal všechny
přítomné, konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace byla
zveřejněna na úřední desce i na elektronické úřední desce obce od 3.9.2021 do 13.9.2021.
Dále konstatoval, že z počtu 7 členů ZO je přítomno 6 zastupitelů, tj. 85,71 %, tzn. že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: přítomni, nepřítomni viz presenční listina
Mgr. Josef Gráf – omluven
Zapisovatelem 24. zasedání ZO Suchohrdly byla jmenována :
Aneta Konyáriková, DiS.
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Žižka, David Bastl.
Návrh usnesení č. 364 : ZO schvaluje ověřovatele zápisu 24. zasedání ZO Ing. Jiřího Žižku,
Davida Bastla.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 364 bylo schváleno.
2. Program 24. zasedání ZO
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu 24. zasedání ZO
2. Schválení programu 24. zasedání ZO
3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.8.2021
4. Majetkové záležitosti
4.1. Smlouva o výpůjčce
4.2. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem - ul. Na Hájku
4.3. Stezka pro chodce a cyklisty - Lahofer
4.3.1. Zadávací podmínky
4.3.2. Návrh smlouvy o dílo
4.4. Suchohrdly - Chodník na ul. Znojemská – od trafostanice na Znojmo
4.4.1. Zadávací podmínky
4.4.2. Návrh smlouvy o dílo
5. Diskuze
5.1. Dětské hřiště - kurty
6. Závěr
Návrh usnesení č. 365 : ZO schvaluje program 24. zasedání ZO v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 365 bylo schváleno.

3.Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.8.2021
Starosta seznámil ZO se stavy účtů obce ke dni 31.8.2021.
Na účtu je celkem 10.725.519,17 Kč
V pokladně 23.381 Kč
Úvěry: 1.519.499,81 Kč
3.885.987,81 Kč
ZO bere na vědomí zprávu o stavu financí na účtech a v pokladně ke dni 31.8.2021.

4. Majetkové záležitosti
4.1. Smlouva o výpůjčce
ZO byla předložena Smlouva o výpůjčce mezi obcí Suchohrdly a paní Olgou Adámkovou,
bytem Leska 328, 67182 Dobšice, nar. Předmětem je bezplatné přenechání pozemku
par.č.879/12 v k.ú. Suchohrdly u Znojma z účelem údržby pozemku.
Návrh usnesení č. 366 : ZO schvaluje uzavření smlouvy výpůjčce mezi obcí Suchohrdly a
paní Olgou Adámkovou, bytem Leska 328, 67182 Dobšice, nar. Předmětem je bezplatné
přenechání pozemku par.č. 879/12 v k.ú. Suchohrdly u Znojma z účelem údržby pozemku.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 366 bylo schváleno.
4.2. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem – ul. Na Hájku
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Suchohrdly – Oprava místní komunikace „Na Hájku“. Otevírání obálek proběhlo 2.9.2021,
v řádném termínu byly doručeny 4 nabídky (Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., VHS plus, spol.
s r.o., Inženýrské stavby Jebáček, s.r.o., COLAS CZ, a.s.). Nabídky byly hodnoceny dle
celkové ceny zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma Dopravní stavby
Smrčka, s.r.o., cena 701.313 Kč bez DPH (848.589 Kč včetně DPH).
Návrh usnesení č. 367: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dopravní stavby
Smrčka, s.r.o., 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo na akci „Suchohrdly – Oprava místní
komunikace „Na Hájku“, cena za dílo 701.313 Kč bez DPH (848.589 Kč včetně DPH).
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 367 bylo schváleno.

4.3. Stezka pro chodce a cyklisty – Lahofer
4.3.1. Zadávací podmínky
Starosta obce předložil členům ZO zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci
„Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“, předpokládaná hodnota zakázky 4.628.000 Kč
bez DPH , lhůta pro podání nabídek končí 1.10.2021 v 10:00 hod.
Ing. Křemeček navrhl, aby byl zřízen sjezd ze silnice přes cyklostezku na pozemek
par.č.733/1 v k.ú. Suchohrdly u Znojma.
Usnesení č. 368 :. ZO schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Suchohrdly
– stezka pro chodce a cyklisty“ v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 368 bylo schváleno.
4.3.2. Návrh smlouvy o dílo
Starosta obce dále předložil členům ZO návrh smlouvy o dílo na akci „Suchohrdly – stezka
pro chodce a cyklisty“.
Usnesení č. 369 :. ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo na akci „Suchohrdly – stezka pro
chodce a cyklisty“ v přeloženém znění.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 369 bylo schváleno.
4.4. Suchohrdly – Chodník na ul. Znojemská – od trafostanice na Znojmo
4.4.1. Zadávací podmínky
Starosta obce předložil členům ZO zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci
„Suchohrdly – chodník ul. Znojemská (V Kopci)“, předpokládaná hodnota zakázky
1.356.000 Kč bez DPH , lhůta pro podání nabídek končí 1.10.2021 v 10:00 hod.
Usnesení č. 370 :. ZO schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Suchohrdly
– chodník ul. Znojemská (V Kopci)“ v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 370 bylo schváleno.
4.3.2. Návrh smlouvy o dílo
Starosta obce dále předložil členům ZO návrh smlouvy o dílo na akci „Suchohrdly – chodník
ul. Znojemská (V Kopci)“.
Usnesení č. 371 : ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo na akci „Suchohrdly – chodník
ul.Znojemská (V Kopci)“ v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 371 bylo schváleno.

ZO se shodlo na oslovení firem IMOS, Strabag, DS DUMA, Dopravní stavby Srmčka,
COLAS na obě akce - „Suchohrdly - stezka pro chodce a cyklisty“ i „Suchohrdly – chodník
ul. Znojemská (V Kopci)“. V komisi pro otevírání obálek bude za obec přítomen Ing. Jiří
Žižka a David Bastl, starosta obce Pavel Teleki bude náhradník.

5. Diskuze
5.1. Dětské hřiště
Starosta obce seznámil ZO s návrhem dětského hřiště v lokalitě u obecního úřadu, které by
mělo sloužit veřejnosti. V obci je cca 300 dětí a není zde žádné hřiště.
ZO doporučuje zahájit průzkum trhu na dětské hřiště u Obecního úřad pro děti věkové
kategorie 0 – 10 let.
6. Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno 19:45 hod.

V Suchohrdlech dne 14.9.2021
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Žižka ………………………….....
David Bastl ……………………………….

……………………..
Pavel Teleki
Starosta obce

