Zápis
z 32. zasedání ZO konaného dne 18.9.2022
na Obecním úřadě Suchohrdly
Starosta obce zahájil 32. 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 7.9.2022 do 19.9.2022.
Dále konstatoval, že z počtu 7 členů ZO je přítomno 5 zastupitelů, tj. 71,43 %, tzn. že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: přítomni, nepřítomni viz presenční listina
Mgr. Josef Gráf – omluven
Ing. Mgr. Jan Kutner, DiS.
Zapisovatelem 32. zasedání ZO Suchohrdly byla jmenována :
Aneta Konyáriková, DiS.
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Žižka, Pavel Štancl.
Návrh usnesení č. 479 : ZO schvaluje ověřovatele zápisu 32. zasedání ZO Ing. Jiřího Žižku a
Pavla Štancla.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 479 bylo schváleno.
2. Program 32. zasedání ZO
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu 32. zasedání ZO
2. Schválení programu 32. zasedání ZO
3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.8.2022
4. Majetkové záležitosti
4.1. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo Cyklostezka-Lahofer
4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
akci „Suchohrdly-chodník ul. Znojemská (v kopci)“
4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci
„ Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“
4.4. Výsledek výběrového řízení a smlouva o dílo na akci „ Chodník na ul. Znojemská (k
elektrárně)“
4.5. Výsledek výběrového řízení a smlouva o dílo na akci „Dětské hřiště MŠ
Suchohrdly“
4.6. Žádost o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro ZŠ Suchohrdly
4.7. Nástavba ZŠ Suchohrdly - koordinační činnost a zajištění stavebního povolení
5. Diskuze
6. Závěr

Návrh usnesení č. 480 : ZO schvaluje program 32. zasedání ZO v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 480 bylo schváleno.
3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.8.2022
Starosta seznámil ZO se stavy účtů obce ke dni 31.8.2022.
Na účtu je celkem 17.276.045,15 Kč
V pokladně
83.454,- Kč
Úvěry:
618.947,50 Kč
2.907.394,47 Kč
ZO bere na vědomí zprávu o stavu financí na účtech a v pokladně ke dni 31.8.2022.
18:35 příchod Ing. Mgr. Jan Kutner, DiS.
4. Majetkové záležitosti
4.1. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo Cyklostezka-Lahofer
Starosta obce předložil členům ZO Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo „SUCHOHRDLY –
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY“
Návrh usnesení č. 481 : ZO souhlasí s podepsáním Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo
„SUCHOHRDLY – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY“
Hlasování: souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 481 bylo schváleno.
4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
akci „Suchohrdly-chodník ul. Znojemská (v kopci)“
Starosta obce předložil členům ZO Dodatek č. 1591/B1/2022/1 Smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci
„Suchohrdly-chodník ul. Znojemská (v kopci)“. Účelem tohoto dodatku je stanovení
maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce
„Suchohrdly-chodník ul. Znojemská (v kopci)“
Návrh usnesení č. 482 : ZO schvaluje Dodatek č. 1591/B1/2022/1 Smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci
„Suchohrdly-chodník ul. Znojemská (v kopci)“
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 482 bylo schváleno.
4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
akci „ Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“
Starosta seznámil členy ZO s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na akci „ Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“.

Účelem tohoto dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení minimální výše
vynaložených vlastních finančních prostředků příjemce na uznatelných nákladech akce
„Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“
Návrh usnesení č. 483 : ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1591/C1/2022/1 ke Smlouvě
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2022 na akci „ Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 483 bylo schváleno.
4.4. Výsledek výběrového řízení a smlouva o dílo na akci „ Chodník na ul. Znojemská
(k elektrárně)“
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Chodník na ul. Znojemská (k elektrárně)“. Otevírání obálek proběhlo 06.09.2022
v 10:30hod., v řádném termínu byly doručeny 4 nabídky (Dopravní stavby Smrčka s.r.o.,
COLAS CZ, a.s. , DS DUMA s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o.)
Nabídky byly hodnoceny dle celkové ceny zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala
firma Dopravní stavby Smrčka s.r.o., cena 4.664.697,60 Kč bez DPH. (5.644.284,10 Kč
včetně DPH)
ZO byl předložen návrh smlouvy o dílo s firmou Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Návrh usnesení č. 484: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce
„Chodník na ul. Znojemská (k elektrárně)“ konané dne 06.09.2022 v 10:30h.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 484 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 485: ZO schvaluje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci Chodník
na ul. Znojemská (k elektrárně)“ jímž se stala firma Dopravní stavby Smrčka s.r.o. se sídlem
17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo zastoupena Ing. Alešem Smrčkou.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 485 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 486: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dopravní stavby
Smrčka s.r.o. 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo zastoupena Ing. Alešem Smrčkou na akci
„Chodník na ul. Znojemská (k elektrárně)“ cena za dílo 4.664.697,60 Kč bez DPH.
(5.644.284,10 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu k podpisu předložené smlouvy.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 486 bylo schváleno.

4.5. Výsledek výběrového řízení a smlouva o dílo na akci „Dětské hřiště MŠ
Suchohrdly“
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce „Dětské
hřiště MŠ Suchohrdly“. Otevírání obálek proběhlo 06.09.2022 v 10:00hod., v řádném
termínu byly doručeny 3 nabídky (TEWIKO systems, s.r.o., TR ANTOŠ s.r.o., DH Margit
s.r.o.). Nabídky byly hodnoceny dle celkové ceny zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídku
podala firma TEWIKO systems, s.r.o. 609.021 Kč bez DPH (736.915,41Kč s DPH).
ZO byly předloženy návrhy smluv o dílo s firmou TEWIKO systems, s.r.o.
Návrh usnesení č. 487: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce
„Dětské hřiště MŠ Suchohrdly“ konané dne 06.09.2022 v 10:00h.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 487 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 488: ZO schvaluje vítězného uchazeče výběrového řízení na „Dětské hřiště
MŠ Suchohrdly“ jímž se stala firma TEWIKO systems, s. r. o. se sídlem Kateřinská 791, 463
03 Stráž nad Nisou, zastoupená: Radimem Kozákem
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 488 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 489: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo Dětské hřiště MŠ Suchohrdly
– I. Etapa. s firmou TEWIKO systems, s.ro., se sídlem Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad
Nisou, zastoupená: Radimem Kozákem. Předmětem této smlouvy je pořízení, namontování a
ukotvení 6 nových herních prvků a vybudování dopadové plochy z přírodního materiálu
kačírek o celkové rozloze 25 m2 v celkové částce 331.125 Kč bez DPH (400.661,25 Kč
včetně DPH).
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 489 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 490: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo Dětské hřiště MŠ Suchohrdly
– II. Etapa. s firmou TEWIKO systems, s.r.o., se sídlem Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad
Nisou, zastoupená: Radimem Kozákem. Předmětem této smlouvy je pořízení, namontování a
ukotvení 5 nových herních prvků a vybudování vsaku pod mlžící sprchu o rozměru 16 m 2
v celkové částce 277.896 Kč bez DPH (336.254,16 Kč včetně DPH).
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 490 bylo schváleno.
4.6. Žádost o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro ZŠ Suchohrdly
Starosta seznámil členy ZO se žádostí ředitele ZŠ Suchohrdly Jiřího Voborného o poskytnutí
mimořádného finančního příspěvku pro ZŠ Suchohrdly celkové výši 40.000,- Kč. Tato
částka bude použita výhradně na náklady spojené s provozem půjčovny lyží (servis lyží,
nákup nového lyžařského vybavení).

Návrh usnesení č. 491 : ZO schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro ZŠ
Suchohrdly celkové výši 40.000,- Kč. Tato částka bude použita výhradně na náklady spojené
s provozem půjčovny lyží (servis lyží, nákup nového lyžařského vybavení).
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 491 bylo schváleno.
4.7. Nástavba ZŠ Suchohrdly - koordinační činnost a zajištění stavebního povolení
Starosta seznámil členy se 3 nabídkami na zajištění koordinační činnosti a veškerých
nezbytných podkladů a dokumentů potřebných k zajištění stavebního povolení na akci
„Nástavba Základní školy“. Nejvýhodnější cenová nabídka byla vybrána od Ing. arch. Tomáš
Pavlovský,Ph.D. za cenu 312.000 Kč. Druhá v pořadí skončila nabídka od Ing. arch. Jan
Májek, Ph.D. za cenu 340.000 Kč. Třetí v pořadí skončila nabídka od Ing. arch. Tomáš
Bělohradský za cenu 383.000 Kč.
Návrh usnesení č. 492 : ZO schvaluje vyřazení tohoto bodu z důvodu, že nabídka neobsahuje
popis toho, jaké činnosti jsou v nabídce zahrnuty.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 492 bylo schváleno.

5. Diskuze
Žádné body k projednání.
6. Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno ve 19:20 hod.
V Suchohrdlech dne 21.9.2022
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Žižka
Pavel Štancl

……………………..
Pavel Teleki
Starosta obce

………………………….....
……….……………………

