Zápis
z 25. zasedání ZO konaného dne 17.10.2021
na Obecním úřadě Suchohrdly
Starosta obce zahájil 25. 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 8.10.2021 do 18.10.2021.
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
Zapisovatelem 25. zasedání ZO Suchohrdly byla jmenována :
Aneta Konyáriková, DiS.
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Ing. Ladislav Křemeček, Mgr. Josef Gráfa.
Návrh usnesení č. 372 : ZO schvaluje ověřovatele zápisu 25. zasedání ZO Ing. Ladislava
Křemečka a Mgr. Josefa Gráfa.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 372 bylo schváleno.
2. Program 25. zasedání ZO
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu 25. zasedání ZO
2. Schválení programu 25. zasedání ZO
3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 30.9.2021
4. Majetkové záležitosti
4.1. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem – Cyklostezka k Lahoferu
4.2. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem – Chodník ul. Znojemská
v kopci od trafa k potoku
4.3. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem – VO ul. Na Hájku
4.4. Vyhodnocení nabídek a návrh smlouvy s dodavatelem na dětské hřiště u
Obecního úřadu Suchohrdly.
4.5. Souhlas o budoucí směně pozemků JMK/Obec Suchohrdly dotčené stavbou
průtahu obcí v roce 2018
4.6. Strategický plán rozvoje obce Suchohrdly
4.7. Posouzení návrhu na změnu katastru
4.8. Posouzení návrhu na pořízení změny územního plánu
4.9. Převzetí investorství na akci „Suchohrdly – rozšíření vodovodu lokalita
Purkrábka“
5. Diskuze
5.1. Příprava návrhu rozpočtu obce Suchohrdly na rok 2022
6. Závěr

Návrh usnesení č. 373 : ZO schvaluje program 25. zasedání ZO v předloženém znění, kde
byl do programu přidán bod 4.9. do majetkových záležitostí.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 373 bylo schváleno.
3.Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 30.9.2021
Starosta seznámil ZO se stavy účtů obce ke dni 30.9.2021.
Na účtu je celkem 12.277.539,54 Kč
V pokladně 37.357 Kč
Úvěry: 1.445.428,04 Kč
3.804.739,35 Kč
ZO bere na vědomí zprávu o stavu financí na účtech a v pokladně ke dni 30.9.2021.
18:34 příchod Ing. Mgr. Jan Kutner, DiS.
4. Majetkové záležitosti
4.1. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem – Cyklostezka k Lahoferu
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“. Otevírání obálek proběhlo 1.10.2021, v řádném
termínu byly doručeny 4 nabídky (COLAS CZ, a.s., DS DUMA, s.r.o., Dopravní stavby
Smrčka, s.r.o., STRABAG, a.s.). Nabídky byly hodnoceny dle celkové ceny zakázky bez
DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., cena 4.499.999
Kč bez DPH (5.444.999 Kč včetně DPH).
Návrh usnesení č. 374: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dopravní stavby
Smrčka, s.r.o., 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo na akci „Suchohrdly – stezka pro chodce
a cyklisty“, cena za dílo 4.499.999 Kč bez DPH (5.444.999 Kč včetně DPH).
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 374 bylo schváleno.
4.2. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem – Chodník ul. Znojemská v
kopci od trafa k potoku
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Suchohrdly – Chodník ul. Znojemská (v kopci)“. Otevírání obálek proběhlo 1.10.2021,
v řádném termínu byla doručena 1 nabídka od firmy Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., cena
1.290.400 Kč bez DPH (1.561.384 Kč včetně DPH).
Návrh usnesení č. 375: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dopravní stavby
Smrčka, s.r.o., 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo na akci „Suchohrdly – Chodník
ul.Znojemská (v kopci)“, cena za dílo 1.290.400 Kč bez DPH (.1561.384 Kč včetně DPH).
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 375 bylo schváleno.

4.3. Výsledek výběrového řízení – Smlouva s dodavatelem – VO ul. Na Hájku
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Suchohrdly – VO Na Hájku“. Otevírání obálek proběhlo 7.10.2021, v řádném termínu byly
doručeny 3 nabídky (DS DUMA, s.r.o., Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, Dopravní
stavby Smrčka, s.r.o.). Nabídky byly hodnoceny dle celkové ceny zakázky bez DPH.
Nejvýhodnější nabídku podala firma DS DUMA, s.r.o., cena 448.967,01 Kč bez DPH
(543.250,08 Kč včetně DPH).
Návrh usnesení č. 376: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou DS DUMA, s.r.o.,
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo na akci „Suchohrdly – VO „Na Hájku“, cena za dílo
448.967,01 Kč bez DPH (543.250,08 Kč včetně DPH).
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 376 bylo schváleno.
4.4. Vyhodnocení nabídek a návrh smlouvy s dodavatelem na dětské hřiště u Obecního
úřadu Suchohrdly
Starosta obce předložil členům ZO výsledek průzkumu trhu na dodávku a montáž herních
prvků na dětské hřiště, které by mělo být zbudované na ploše pod lipami u Obecního úřadu.
Nabídky byly posuzovány dle celkové ceny zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídka je od
firmy Dřevoartikl, spol. s.r.o., cena 225 240,00 Kč bez DPH (272 540,00 Kč včetně DPH).
Usnesení č. 377 :. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dřevoartikl, spol. s r.o.,
Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo na dodávku a montáž zařízení dětského hřiště, cena za
dodávku 225.240 Kč bez DPH (272.540 Kč včetně DPH).
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 377 bylo schváleno.
4.5. Souhlas o budoucí směně pozemků JMK/Obec Suchohrdly dotčené stavbou
průtahu obcí v roce 2018
Starosta obce oznámil členům ZO, že bude potřeba v rámci majetkoprávního vypořádání
s JMK dořešit převody pozemků dotčené stavbou průtahu v roce 2018 mezi obcí Suchohrdly
a JMK. K samotnému převodu dojde až po ukončení udržitelnosti projektu tj. po 5.3.2024.
Obec Suchohrdly by měla převádět na JMK 624 m2 a JMK na obec Suchohrdly by měl
převádět 3042 m2.
Usnesení č. 378 : ZO schvaluje, že po ukončení udržitelnosti projektu budou provedeny
převody pozemků dotčené stavbou průtahu v roce 2018. Obec Suchohrdly převede na JMK
624 m2 a JMK převede na obec Suchohrdly 3042 m2.
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 378 bylo schváleno.

4.6. Strategický plán rozvoje obce Suchohrdly
Členům ZO byl předložen zpracovaný Program rozvoje obce Suchohrdly na období 2021 –
2027, včetně výstupu z dotazníkového šetření v obci Suchohrdly.
Usnesení č. 379 : ZO schvaluje přesunout projednání Strategického plánu obce Suchohrdly
na období 2021 – 2027 do jednání příštího zasedání ZO.
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 379 bylo schváleno.
Vyhlášena přestávka v 20.11 hod.
Ukončena přestávka v 20.23 hod.
4.7. Posouzení návrhu na změnu katastru
Starosta obce seznámil členy ZO se žádostí pana Smejkala o převedení pozemků par.č.819/3,
819/4 a 819/9, které jsou v k. ú. Kuchařovice do k. ú. Suchohrdly u Znojma a zároveň
zařazení těchto parcel do nového územního plánu do kategorie plocha smíšená obytná.
Usnesení č. 380 : ZO schvaluje, převod pozemků par.č.819/3, 819/4 a 819/9, které jsou v
k.ú. Kuchařovice do k.ú. Suchohrdly u Znojma a zároveň souhlasí, že tyto parcely budou
zařazeny do nového územního plánu do kategorie plocha smíšená obytná.
Hlasování : souhlas 0, proti 7, zdržel se 0.
Usnesení č. 380 nebylo schváleno.
4.8. Posouzení návrhu na pořízení změny územního plánu
Starosta obce seznámil členy ZO se žádostí pana Hýži o zahrnutí pozemků par.č. 98 a 99 v
k.ú. Suchohrdly u Znojma, v současné době vedené jako plochy zahrádek, do připravované
změny ÚP Suchohrdly jako plocha bydlení rodinná kompaktní s možností výstavby do 60%
plochy.
Usnesení č. 381 : ZO schvaluje, že žádost o změnu ÚP u pozemků par.č. 98 a 99 v k.ú.
Suchohrdly u Znojma bude posuzována až při samotném projednávání změny ÚP obce
Suchohrdly.
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 381 bylo schváleno.

4.9. Převzetí investorství na akci „Suchohrdly - rozšíření vodovodu lokalita Purkrábka“
Členům ZO byla předložena žádost na akci „Suchohrdly – rozšíření vodovodu lokalita
Purkrábka“, kdy obec Suchohrdly žádá dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko o převzetí investorství.
Usnesení č. 382 : ZO schvaluje, Dohodu o převzetí závazku (převzetí investorství) mezi obcí
Suchohrdly a dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko na akci
„Suchohrdly – rozšíření vodovodu lokalita Purkrábka“, v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 382 bylo schváleno.

Usnesení č. 383 : ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi smluvními stranami obec
Suchohrdly a dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko na akci
„Suchohrdly – rozšíření vodovodu lokalita Purkrábka“, v předloženém znění.
Hlasování : souhlas , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 383 bylo schváleno.

5. Diskuze
5.1. Příprava návrhu rozpočtu obce Suchohrdly na rok 2022
Starosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2022.
6. Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno 21:05 hod.

V Suchohrdlech dne 19.10.2021
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ladislav Křemeček ………………………….....
Mgr. Josef Gráf ……….…………………………….

……………………..
Pavel Teleki
Starosta obce

