Zápis
z 31. zasedání ZO konaného dne 17.8.2022
na Obecním úřadě Suchohrdly
Starosta obce zahájil 31. 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 5.8.2022 do 17.8.2022.
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
Pavel Štancl – omluven
Ing.Mgr. Jan Kutner, DiS.
Zapisovatelem 31. zasedání ZO Suchohrdly byla jmenována :
Aneta Konyáriková, DiS.
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Mgr. Josef Gráf, Ing. Ladislav Křemeček.
Návrh usnesení č. 469 : ZO schvaluje ověřovatele zápisu 31. zasedání ZO Mgr. Josefa Gráfa,
Ing. Ladislava Křemečka.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 469 bylo schváleno.
2. Program 31. zasedání ZO
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu 31. zasedání ZO
2. Schválení programu 31. zasedání ZO
3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.7.2022
4. Majetkové záležitosti
4.1. Dohoda o poskytnutí dotace SZIF – hřiště u MŠ
4.2. Zadávací podmínky – hřiště u MŠ
4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „ulice Znojemská – v kopci“
4.4. Zadávací podmínky – „Chodník na ulici Znojemská, obec Suchohrdly (k elektrárně)
4.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
4.6. Smlouva o smlouvě budoucí – „Suchohrdly, TS Obec kabel VN, NN obnova“
4.7. Žádost o vyjádření ke stavbě „TS Obec kabel VN, NN obnova“
5. Diskuze
6. Závěr
Návrh usnesení č. 470 : ZO schvaluje program 31. zasedání ZO v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 470 bylo schváleno.

3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 31.7.2022
Starosta seznámil ZO se stavy účtů obce ke dni 31.7.2022.
Na účtu je celkem 17.903.610,93 Kč
V pokladně
69.567 Kč
Úvěry:
694.989,24 Kč
2.989.240,75 Kč
ZO bere na vědomí zprávu o stavu financí na účtech a v pokladně ke dni 31.7.2022.
4. Majetkové záležitosti
4.1. Dohoda o poskytnutí dotace SZIF – MŠ hřiště
Starosta obce předložil členům ZO Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na realizaci projektu Dětské hřiště MŠ Suchohrdly. Výše dotace je 304.920 Kč.
Návrh usnesení č. 471 :. ZO souhlasí s podepsáním Dohody o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR na realizaci projektu Dětské hřiště MŠ Suchohrdly. Výše dotace je
304.920 Kč.
Hlasování: souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 471 bylo schváleno.
4.2. Zadávací podmínky – hřiště u MŠ
Starosta obce předložil členům ZO zadávací podmínky pro výběrové řízení a návrhy smluv o
díla na I. a II. etapu na akci „Dětské hřiště MŠ Suchohrdly“, lhůta pro podání nabídek
končí 6.9.2022 v 10:00 hod.
Návrh usnesení č. 472 :. ZO schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení a návrhy
smluv o dílo na I. a II. etapu na akci „Dětské hřiště MŠ Suchohrdly“ v předloženém znění.
Do Smlouvy o dílo bude doplněn požadavek na revize ČSN 1176.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 472 bylo schváleno.
ZO se shodlo na výše uvedenou akci pro oslovení firem TEWIKO SYSTEMS s.r.o.,
BRENUS, s.r.o., DH Margit s.r.o., TR ANTOŠ – dětská hřiště s.r.o., Hala Ostrovačice s.r.o.
V komisi pro otevírání obálek bude za obec přítomen Ing. Jiří Žižka a David Bastl, starosta
obce Pavel Teleki bude náhradník.
4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Suchohrdly - chodník ul. Znojemská (v kopci)
Starosta seznámil členy ZO s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Suchohrdly – chodník
ul.Znojemská (v kopci)“ s firmou Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., 17.listopadu 850/25
Znojmo, předmět dodatku na základě skutečně provedených stavebních prací je změna
rozsahu prováděných prací dle přiložených položkových rozpočtů víceprací a méněprací.
Návrh usnesení č. 473 : ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Suchohrdly
– chodník ul.Znojemská (v kopci)“ s firmou Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., 17.listopadu
850/25 Znojmo.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 473 bylo schváleno.

4.4. Zadávací podmínky – „Chodník na ulici Znojemská, obec Suchohrdly (k elektrárně)“
Starosta obce předložil členům ZO zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Chodník
na ulici Znojemská, obec Suchohrdly (k elektrárně)“, předpokládaná hodnota zakázky
4.800.000 Kč bez DPH , lhůta pro podání nabídek končí 6.9.2022 v 10:30 hod.
Návrh usnesení č. 474 :. ZO schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci
„Chodník na ulici Znojemská, obec Suchohrdly (k elektrárně)“ v upraveném znění dle
připomínek Ing.Ladislava Křemečka.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 474 bylo schváleno.
Starosta obce dále předložil členům ZO návrh smlouvy o dílo na akci „Chodník na ulici
Znojemská, obec Suchohrdly (k elektrárně)“.
Návrh usnesení č. 475 : ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo na akci „Chodník na ulici
Znojemská, obec Suchohrdly (k elektrárně)“ v upraveném znění dle připomínek
Ing.Ladislava Křemečka.
Hlasování : souhlas 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 475 bylo schváleno.
ZO se shodlo na výše uvedenou akci pro oslovení firem Colas CZ, DS DUMA, Dopravní
stavby Smrčka, Strabag, a.s. a Swietelsky Stavební a.s..
V komisi pro otevírání obálek bude za obec přítomen Ing. Jiří Žižka a David Bastl, starosta
obce Pavel Teleki bude náhradník.
4.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
Starosta obce seznámil členy ZO s návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nakládání
s komunálními odpady č. S005310063 s firmou FCC Znojmo, s.r.o., Dobšická 10a, 669 02
Znojmo. Cena za svoz odpadu se neměnila od roku 2013, činila 18.480 Kč bez DPH, dle
dodatku se cena zvyšuje na 20.323 Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 476 : ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nakládání
s komunálními odpady č. S005310063 s firmou FCC Znojmo, s.r.o., Dobšická 10a, 669 02
Znojmo.
Hlasování : souhlas 4, proti 0, zdržel se 1 – Ing.L.Křemeček.
Usnesení č. 476 bylo schváleno.
20:07 příchod Ing. Mgr. Jan Kutner, DiS.
4.6. Smlouva o smlouvě budoucí – „Suchohrdly, TS Obec kabel VN, NN obnova“
Starosta seznámil členy ZO s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou EG.D., a.s. č. ZN-001040018183/001-ELIS, stavba „Suchohrdly, TS Obec
kabel VN, NN obnova“, na pozemcích v majetku obce, k.ú. Suchohrdly u Znojma za
jednorázovou úplatu 210.000 Kč bez DPH.
Členové ZO se shodli, že by ze smlouvy mělo být jasné kolik Kč je za metr a ve smlouvě
uveden výpočet jednorázové úplaty.

Návrh usnesení č. 477 : ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou EG.D.,a.s. č. ZN-001040018183/001-ELIS, stavba „Suchohrdly,
TS Obec kabel VN, NN obnova“, na pozemcích v majetku obce, k.ú. Suchohrdly u Znojma
za jednorázovou úplatu 210.000 Kč bez DPH.
Hlasování : souhlas 0, proti 5, zdržel se 0.
Usnesení č. 477 nebylo schváleno.
4.7. Žádost o vyjádření ke stavbě „TS Obec kabel VN, NN obnova“
Starosta seznámil členy ZO se žádostí firmy Elektroinvest Strakonice, s.r.o., která
zpracovává projekt pro firmu EG.D a.s., o souhlas vlastníka obec Suchohrdly se stavebním
záměrem obnovy VN a NN, ve vybraných lokalitách obce Suchohrdly dle. přiloženého
zákresu nového návrhu vedení kabelu VN a NN.
Návrh usnesení č. 478
ZO schvaluje stavební záměr EG.D a.s. zastoupená projekční firmou Elektroinvest
Strakonice, s.r.o. obnovu VN a NN, ve vybraných lokalitách obce Suchohrdly dle
přiloženého zákresu nového návrhu vedení kabelu VN a NN a zároveň pověřuje starostu
obce k podpisu a vydání stanoviska s těmito podmínkami:
- uvedení do původního stavu
- od okraje rýhy provést opravu v šířce 0,5m po obou stranách
- u výkopu bude provedena obnova konstrukčních vrstev
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 478 bylo schváleno.

5. Diskuze
Starosta seznámil členy ZO s vypracovaným znaleckým odhadem na prodej pozemku
par.č.651 v k.ú. Suchohrdly u Znojma. Odhad činí 1.009.000 Kč (156,24 Kč/m2). Zástupce
společnosti Lesy ČR sdělil, že akceptovatelná cena je max. 60 Kč/m2.
ZO se shodlo na ceně vypočítané dle předloženého znaleckého posudku dle vyhlášky. Pokud
společnost Lesy ČR požadují nižší cenu, musí doložit na jakém základě cenu vypočítali.
6. Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno ve 20:33 hod.
V Suchohrdlech dne 22.8.2022
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Josef Gráf
Ing. Ladislav Křemeček
……………………..
Pavel Teleki
Starosta obce

………………………….....
……….……………………

