Zápis
z 26. zasedání ZO konaného dne 21.11.2021
na Obecním úřadě Suchohrdly
Starosta obce zahájil 26. zasedání zastupitelstva obce v 18:40 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 12.11.2021 do 22.11.2021.
Dále konstatoval, že z počtu 7 členů ZO je přítomno 5 zastupitelů, tj. 71,4 %, tzn. že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: přítomni, nepřítomni viz presenční listina
Ing.Ladislav Křemeček - omluven
Mgr.Josef Gráf - omluven
Zapisovatelem 26 . zasedání ZO Suchohrdly byla jmenována :
Bc. Pavlína Nováková
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: .Ing.Jiří Žižka, Ing. Zbyněk Spousta
Návrh usnesení č. 384 : ZO schvaluje ověřovatele zápisu 26. zasedání ZO Ing. Jiřího Žižku,
Ing.Zbyňka Spoustu
Hlasování : souhlas 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 384 bylo schváleno.
2. Program 26. zasedání ZO
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu 26. zasedání ZO
2. Schválení programu 26. zasedání ZO
3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.10.2021
3.2. Plán inventur k 31.12.2021
3.3. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021
3.4. MŠ Suchohrdly - Návrh rozpočtu na rok 2022, výhled na období 2023-2024
3.5. ZŠ Suchohrdly - Návrh rozpočtu na rok 2022, výhled na období 2023-2024
3.6. Návrh rozpočtu na rok 2022
4. Majetkové záležitosti
4.1. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku par.č. 713/21
4.2. Obecně závazná vyhláška obce Suchohrdly č. 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
4.3. Směna stavby na pozemku par.č. 48/5 za pozemek par.č. 3079
4.4. Projednání žádosti o finanční příspěvek obce do rozpočtu Města Znojmo pro
rok 2022 za sociální služby v ORP Znojmo
4.5. Žádost o změnu územního plánu na pozemku par.č. 882/3
4.6. Výsledek výběrového řízení na zhotovení studie nástavby ZŠ Suchohrdly
4.7. Program rozvoje sportu obce Suchohrdly
4.8. Program rozvoje obce Suchohrdly na období 2021 – 2027

4.9. Schválení žádosti o dotaci na „Workoutové hřiště Suchohrdly
4.10.
Schválení žádosti o dotaci na „Rekostrukce víceúčelového hřiště v obci
Suchohrdly“
4.11.
Dodatek č.1. k SoD – VO ul.Na Hájku
4.12.
Dodatek č.1. k SoD – Oprava místní komunikace ul. Na Hájku
5. Diskuze
6. Závěr
Návrh usnesení č. 385 : ZO schvaluje program 26. zasedání ZO v předloženém znění, kde
byly do programu přidány body 4.11. a 4.12. do majetkových záležitostí.
Hlasování : souhlas 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 385 bylo schváleno.
3.Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.10.2021
Starosta seznámil ZO se stavy účtů obce ke dni 31.10.2021.
Na účtu je celkem 12.407.784,16 Kč
V pokladně 30.861 Kč
Úvěry: 1.371.292,62 Kč
3.723.525,07 Kč
ZO bere na vědomí zprávu o stavu financí na účtech a v pokladně ke dni 31.10.2021.
3.2. Plán inventur k 31.12.2021
Starosta informoval ZO s Plánem inventur k 31.12.2021.
ZO bere na vědomí Plán inventur k 31.12.2021.
3.3. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021
Starosta seznámil členy ZO s návrhem rozpočtového opatření č.7/2021, které je součástí
zápisu.
Návrh usnesení č. 386: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Hlasování: souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 386 bylo schváleno.
3.4. MŠ Suchohrdly - Návrh rozpočtu na rok 2022, výhled na období 2023-2024
Členům ZO byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy Suchohrdly na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 Mateřské školy Suchohrdly.
Návrh usnesení č. 387 : ZO schvaluje rozpočet Mateřské školy Suchohrdly na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 Mateřské školy Suchohrdly.
Hlasování: souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 387 bylo schváleno.

3.5. ZŠ Suchohrdly - Návrh rozpočtu na rok 2022, výhled na období 2023-2024
Členům ZO byl předložen návrh rozpočtu Základní školy Suchohrdly na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 Základní školy Suchohrdly.
Návrh usnesení č. 388 : ZO schvaluje rozpočet Základní školy Suchohrdly na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 Základní školy Suchohrdly.
Hlasování: souhlas 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 388 bylo schváleno.
3.6. Návrh rozpočtu na rok 2022
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu obce na rok 2022 včetně sociálního fondu.
Finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučil ke schválení.
Návrh usnesení č. 389 : ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2022 včetně sociálního fondu.
Příjmy 20.261.700,- Kč, Výdaje 23.651.000,- Kč, financování úvěrů 1.900.000 Kč a rozdíl
výdajů a příjmů financováním z bankovních účtů obce částkou 3.389.300,- Kč.
V rámci rozpočtu je navržen příspěvek:
- ZŠ Suchohrdly, příspěvková organizace
850.000,- MŠ Suchohrdly, příspěvková organizace 650.000,- TJ Suchohrdly
340.000,A finanční dar pro neziskové organizace
60.000,Jako závazný ukazatel pro čerpání byl stanoven paragraf.
Hlasování: souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 389 bylo schváleno.

4. Majetkové záležitosti
4.1. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku par.č. 713/21
Starosta předložil ZO Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č.119/2021 pozemku parcela číslo 713/21 mezi Obcí Suchohrdly se sídlem Těšetická 114,
Suchohrdly zastoupena starostou obce Pavlem Teleki a Českou republikou-Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město,
Praha 128 00, za kterou právně jedná Ing. Martina Radová, ředitelka odboru Odloučené
pracoviště Znojmo.
Návrh usnesení č. 390 : ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č.119/2021 pozemku parcela číslo 713/21 mezi Obcí
Suchohrdly se sídlem Těšetická 114, Suchohrdly zastoupena starostou obce Pavlem Teleki a
Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město, Praha 128 00, za kterou právně jedná Ing. Martina
Radová, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Znojmo.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 390 bylo schváleno.

4.2. Obecně závazná vyhláška obce Suchohrdly č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
ZO byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Suchohrdly č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Návrh usnesení č. 391: ZO schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku obce
Suchohrdly č. 1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Cena
za poplatek zůstává 500Kč/rok.
Hlasování : souhlas 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 391 bylo schváleno.
4.3. Směna stavby na pozemku par.č. 48/5 za pozemek par.č. 3079
Starosta seznámil členy ZO s návrhem Směnné smlouvy mezi obcí Suchohrdly IČO:
67024645,se sídlem: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly, zastoupená Pavlem Telekim a
panem Michalem Přibylem, Ke Studním 311, 66902 Suchohrdly o směně pozemku par.č.
3079 o výměře 470 m2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma ve vlastnictví obce za stavbu garáže bez
č.p./č.ev. postavené na pozemku par.č. 48/5 v k.ú. Suchohrdly u Znojma v majetku pana
Přibyla.
Návrh usnesení č. 392: ZO souhlasí se Směnnou smlouvou mezi obcí Suchohrdly, IČO:
67024645,se sídlem: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly, zastoupená Pavlem Telekim,
starostou obce a pan Michal Přibyl, r.č. 760623/4713,bytem: Ke Studním 311, 66902
Suchohrdly, o směně pozemku par.č. 3079 o výměře 470 m2 v k.ú. Suchohrdly u Znojma ve
vlastnictví obce za stavbu garáže bez č.p./č.ev. postavené na pozemku par.č. 48/5 v k.ú.
Suchohrdly u Znojma v majetku pana Přibyla.
Hlasování : souhlas 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 392 bylo schváleno.

4.4. Projednání žádosti o finanční příspěvek obce do rozpočtu Města Znojmo pro rok
2022 za sociální služby v ORP Znojmo
Starosta obce předložil členům ZO žádost Města Znojmo o projednání finančního příspěvku
obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2022. Žádají o příspěvek na sociální služby ve výši
72.400 Kč.
Starosta obce navrhuje poskytnout Městu Znojmo finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč.
Návrh usnesení č. 393 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku městu Znojmo na
sociální služby ve výši 40.000 Kč.
Hlasování: souhlas 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 393 bylo schváleno.

4.5. Žádost o změnu územního plánu na pozemku par.č. 882/3
Starosta obce předložil ZO žádost o změnu územního plánu parc.č. 882/3 v katastrálním
území obce Suchohrdly u Znojma, č. LV 430 od manželů Červinkových ze Suchohrdel, pana
Jahody Pavla ze Suchohrdel a manželů Jahodových z Moravských Budějovic.
Usnesení č. 394 : ZO navrhuje, že žádost o změnu ÚP u pozemku par.č. 882/3 v k.ú.
Suchohrdly u Znojma bude posuzována až při samotném projednávání změny ÚP obce
Suchohrdly.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 394 bylo schváleno.

4.6. Výsledek výběrového řízení na zhotovení studie nástavby ZŠ Suchohrdly
Starosta obce předložil členům ZO výsledek průzkumu trhu na studie nástavby ZŠ
Suchohrdly. Nabídky byly posuzovány dle celkové ceny zakázky bez DPH. Nejvýhodnější
nabídka je od Ing.Arch. Tomáše Pavlovského cena 1.fáze 100.000Kč s DPH 2.fáze
195.000Kč s DPH.
Usnesení č. 395 :. ZO schvaluje nabídky od Ing.Arch. Tomáše Pavlovského cena 1.fáze
100.000Kč s DPH a cena 2. fáze 195.000Kč s DPH.
Hlasování : souhlas 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 395 bylo schváleno.
Usnesení č. 396 :. ZO schvaluje návrh smlouvy od Ing.Arch. Tomáše Pavlovského na 1. a 2.
fázi studie za celkovou cenu 295.000Kč s DPH.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 396 bylo schváleno.

4.7. Program rozvoje sportu obce Suchohrdly
Starosta obce předložil členům ZO strategický plán rozvoje sportu v obci Suchohrdly na
období 2021 – 2027.
Usnesení č. 397 : ZO schvaluje předložený strategický plán rozvoje sportu v obci Suchohrdly
na období 2021 – 2027.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 397 bylo schváleno.
4.8. Program rozvoje obce Suchohrdly na období 2021 – 2027
Starosta obce předložil členům ZO Program rozvoje obce Suchohrdly na období 2021 – 2027

Usnesení č. 398 : ZO schvaluje předložený Program rozvoje obce Suchohrdly na období
2021 – 2027.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 398 bylo schváleno.

4.9. Schválení žádosti o dotaci na „Workoutové hřiště Suchohrdly
Starosta obce oznámil ZO, že pokud chce obec Suchohrdly zažádat o dotaci, musí prvně
schválit, žádost o dotaci na akci „ Workoutové hřiště Suchohrdly“ do dotačního titulu
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení č. 399 : ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „ Workoutové hřiště
Suchohrdly“ do dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 399 bylo schváleno.
4.10. Schválení žádosti o dotaci na „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci
Starosta obce oznámil ZO, že pokud chce obec Suchohrdly zažádat o dotaci, musí prvně
schválit, žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Suchohrdly s
využitím pro ZŠ “ do dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Usnesení č. 400 : ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště v obci Suchohrdly s využitím pro ZŠ “ do dotačního titulu 117d8210B Podpora
obnovy sportovní infrastruktury.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 400 bylo schváleno.
4.11. Dodatek č.1 k SoD VO ulice Na Hájku
Starosta obce předložil ZO Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.4/2021 „Suchohrdly – VO Na
Hájku“ mezi Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo zastoupena Pavlem Teleki a
DS DUMA s.r.o. se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, zastoupena Martinem Ďuračem.

Usnesení č. 401 : ZO obce Suchohrdly schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.4/2021
„Suchohrdly – VO Na Hájku“ mezi Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo
zastoupena Pavlem Teleki a DS DUMA s.r.o. se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo,
zastoupena Martinem Ďuračem.

Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 401 bylo schváleno
4.12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Oprava místní komunikace ulice Na Hájku
Starosta obce předložil ZO Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.01/2021 „Oprava místní
komunikace ulice Na Hájku“, mezi Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo
zastoupena Pavlem Teleki a Dopravní stavby Smrčka, s.r.o. se sídlem: 17. Listopadu 850/25, 669
02 Znojmo, zastoupena Ing. Alešem Smrčkou.

Usnesení: č.402 ZO obce Suchohrdly schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.01/2021
„Oprava místní komunikace ulice Na Hájku“ mezi Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02
Znojmo zastoupena Pavlem Teleki a Dopravní stavby Smrčka, s.r.o. se sídlem: 17. Listopadu
850/25, 669 02 Znojmo, zastoupena Ing. Alešem Smrčkou.
Hlasování: souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 402 bylo schváleno.
5. Diskuze
5.1. Změna územního plánu - ZO pověřuje starostu, aby zjistil průzkum trhu na
nejvhodnějšího projektanta na změnu územního plánu.
5.2. Chodník ul. Znojemská – v rámci stavby „Suchohrdly – chodník, ul. Znojemská“ bylo
dne 31.3.2017 usnesením ZO Suchohrdly č.310 schváleno uzavření Smlouva o právu provést
stavbu s Jihomoravských krajem. Jelikož původní stavební povolení propadlo, bylo požádáno
o nové povolení. Nyní je nutno uzavřít i novou Smlouvu o právu provést stavbu s
Jihomoravským krajem ve stejném znění jako uzavřená smlouva z 3.5.2017.
Usnesení: č.403 : ZO obce Suchohrdly schvaluje návrh Smlouvy o právu provést stavbu mezi
Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno, IČ: 70888337 (JMK) a Obci
Suchohrdly, Těšetická 114, 66902 Znojmo, IČ: 67024645 (stavebník) – akce Chodník ul.
Znojemská, Suchohrdly v plném znění a pověřuje starostu obce k podpisu.
Hlasování: souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 403 bylo schváleno.
6. Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno 20:32 hod.

V Suchohrdlech dne
Ověřovatelé zápisu:

24 .11.2021
………………………….....
……….……………………

……………………..
Pavel Teleki
Starosta obce

