Zápis
z 2. zasedání ZO konaného dne 31.10.2022
na Obecním úřadě Suchohrdly
Starosta obce zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce v 18:00 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 21.10.2022 do 1.11.2022.
Dále konstatoval, že z počtu 9 členů ZO je přítomno 6 zastupitelů, tj. 66,66 %, tzn. že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: přítomni, nepřítomni viz presenční listina
Filip Holiš – omluven
Ing.Mgr. Jan Kutner, DiS. – pozdní příchod 18,40 hod.
Tomáš Vyskočil – pozdní příchod 18,57 hod.
Zapisovatelem 2. zasedání ZO Suchohrdly byla jmenována :
Aneta Konyáriková, DiS.
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: David Bastl, František Kuchař.
Návrh usnesení č. 17 : ZO schvaluje ověřovatele zápisu 2. zasedání ZO Davida Bastla a
Františka Kuchaře.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
2. Program 2. zasedání ZO
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZO
2. Schválení programu 2. zasedání ZO
3. Jednací řád zastupitelstva obce Suchohrdly
4. Organizační řád obce Suchohrdly
5. Směrnice č. 10 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6. Finanční záležitosti
6.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 30.9.2022
6.2. Rozpočtové opatření č. 8/2022
6.3. Kompetence starosty provádět rozpočtová opatření
7. Majetkové záležitosti
7.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
akci „Suchohrdly – stezka pro chodce a cyklisty“
7.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci
Suchohrdly“
7.3. Nástavba ZŠ Suchohrdly – koordinační činnost a zajištění stavebního povolení
7.4. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi JMK a obcí Suchohrdly, na stavbu
dešťové kanalizace akce „Chodník ul.Znojemská, Suchohrdly“.
7.5. Dohoda o členství zastupitelů v JSDH obce Suchohrdly
8. Diskuze
9. Závěr

Návrh usnesení č. 18 : ZO schvaluje program 2. zasedání ZO v předloženém znění
s doplněnými body 7.4. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi JMK a obcí Suchohrdly,
na stavbu dešťové kanalizace akce „Chodník ul.Znojemská, Suchohrdly“; 7.5. Dohoda o
členství zastupitelů v JSDH obce Suchohrdly.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
3. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
Starosta obce předložil zastupitelům a prodiskutoval s nimi jednotlivé body předloženého
jednacího řádu a navrhl schválit jednací řád zastupitelstva obce Suchohrdly.
Návrh usnesení č. 19 : ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Suchohrdly
v předloženém znění.
Hlasování: souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
4. Organizační řád obce Suchohrdly
Starosta obce předložil zastupitelům aktualizovaný organizační řád obce Suchohrdly.
Návrh usnesení č. 20 : ZO schvaluje organizační řád obce Suchohrdly v předloženém znění.
Hlasování: souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
5. Směrnice č. 10 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta obce předložil ke schválení aktualizovanou Směrnici č.10 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Návrh usnesení č. 21 : ZO schvaluje Směrnici č.10 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
6. Finanční záležitosti
6.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 30.09.2022
Starosta seznámil ZO se stavy účtů obce ke dni 30.09.2022.
Na účtu je celkem 14.288.429,24 Kč
V pokladně
53.231,- Kč
Úvěry:
542.661,87 Kč
2.825.412,06 Kč
ZO bere na vědomí zprávu o stavu financí na účtech a v pokladně ke dni 30.09.2022.

6.2. Rozpočtové opatření č. 8/2022
Starosta předložil členům ZO ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 8/2022
Návrh usnesení č. 22: ZO obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
6.3. Kompetence starosty provádět rozpočtová opatření
Starosta obce navrhl zastupitelům požadavek, aby starosta obce měl kompetence provádět
rozpočtové opatření v plném rozsahu. Provedená rozpočtová opatření budou předloženy
zastupitelům obce vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 23: ZO obce schvaluje stanovení v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99
odst. 2 zákona 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7. Majetkové záležitosti
7.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
akci „Suchohrdly-stezka pro chodce a cyklisty“
Starosta obce předložil členům ZO Dodatek č. 1591/C1/2022/2 ke smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci
„Suchohrdly-stezka pro chodce a cyklisty“.
Návrh usnesení č. 24 : ZO schvaluje Dodatek č. 1591/C1/2022/2 ke smlouvě o 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. 24 bylo schváleno.
7.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci
Suchohrdly“
Starosta seznámil členy ZO s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště v obci Suchohrdly“
Návrh usnesení č. 25 : ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Suchohrdly“
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

7.3. 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.
Tomáše Pavlovského, Ph.D. za cenu 312.000 Kč. Druhá v pořadí skončila nabídka od
Ing.arch. Jana Májka, Ph.D. za cenu 340.000 Kč. Třetí v pořadí skončila nabídka od Ing.arch.
Tomáše Bělohradského za cenu 383.000 Kč.
Návrh usnesení č. 26 : ZO schvaluje cenovou nabídku na zajištění koordinační činnosti a
veškerých nezbytných podkladů a dokumentů potřebných k zajištění stavebního povolení na
akci „Nástavba Základní školy“ od Ing. arch. Tomáše Pavlovského, Ph.D. za cenu
312.000Kč.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

7.4. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi JMK a obcí Suchohrdly, na stavbu
dešťové kanalizace akce „Chodník ul. Znojemská, Suchohrdly“
Starosta seznámil členy ZO se Smlouvou o zřízení věcného břemene mezi JMK a obcí
Suchohrdly, na stavbu dešťové kanalizace akce „Chodník ul. Znojemská, Suchohrdly“
Návrh usnesení č. 27 : ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
JMK a obcí Suchohrdly, na stavbu dešťové kanalizace akce „Chodník ul. Znojemská,
Suchohrdly“
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.

7.5. Dohoda o členství zastupitelů v JSDH obce Suchohrdly
Starosta obce předložil ZO dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce
Suchohrdly pro starostu Pavla Telekiho, Brněnská 144, Suchohrdly, dále pro zastupitele
Filipa Holiše, Pod Skalou 168, Suchohrdly, zastupitele Františka Kuchaře, U Potoka 51,
Suchohrdly a místostarostu Jana Kutnera, Kolonka 102, Suchohrdly. Dohody o členství jsou
uzavřeny mezi výše uvedenými a Obcí Suchohrdly, Těšetická 114, Suchohrdly.
Návrh usnesení č.28 : ZO schvaluje dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
obce Suchohrdly včetně příslušných dodatků pro starostu obce, Pavla Telekiho, zastupitele
Filipa Holiše, zastupitele Františka Kuchaře a místostarostu Jana Kutnera, na základě které
jsou zařazeni do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Suchohrdly. Odměňování se řídí
dle platných dohod, případně jejich dodatků.
Hlasování : souhlas 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

8. Diskuze
8.1. Oznámení o výsledku kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce Suchohrdly
Starosta obce oznámil na ZO, že 24. a 25. října se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření
obce Suchohrdly, kontrolu provedl krajský úřad JmK, odbor kontrolní a právní.
Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí
Ing.Mgr. Jan Kutner, DiS. – příchod 18:40 hod.
8.2. Petice za snížení rychlosti vozidel v ul. U Potoka
Starosta obce oznámil, že 10.10.2022 byla na obec doručena petice, kde lidé bydlící v ulici U
Potoka, si přejí umístění zpomalovacích retardérů a snížit rychlost v této ulici na 30 km/h.
Návrh usnesení č. 29 : ZO schvaluje umístit retardér v ulici U Potoka.
Hlasování : souhlas 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
Tomáš Vyskočil – příchod 18:57 hod.
8.3. Oprava opěrné zdi za domem č.p.173 ul. Pod Skalou (pan Hermann)
Starosta obce oznámil, že v září 2022 byl doručený dopis na obecní úřad Suchohrdly od pana
Hermanna, majitele domu č.p. 173 ul. Pod Skalou, kde žádá obec o opravu opěrné stěny,
která je umístěna za domem č.p.173 a je v dezolátním stavu.
ZO tuhle problematiku prodiskutovalo a navrhuje pana Hermanna přizvat na další zasedání
ZO.
Návrh usnesení č. 30 : ZO schvaluje pozvat pana Hermanna majitele domu Pod Skalou 173
v obci Suchohrdly na příští zasedání ZO, kde bude řešena problematika stavu opěrné stěny.
Hlasování : souhlas 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
8.4. Příprava a diskuse na veřejné projednávání změny č.1. Územního plánu
Suchohrdly
Starosta obce oznámil, že 2.11.2022 v 16:00 hodin se bude konat v Kulturním domě
Suchohrdly veřejné projednávání změny č.1. Územního plánu Suchohrdly.
ZO bere na vědomí
8.5. Převod vlastnictví k majetku České republiky – Fiat Doblo
Starosta obce informoval členy ZO o uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku
České republiky, ev.č. předávajícího 62-2-8491/2022 ze dne 20.10.2022. Do majetku obce
převádí automobil nákladní skříňový Fiat Doblo Cargo combi.
ZO bere na vědomí

9. Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno ve 19:38 hod.

V Suchohrdlech dne 1.11.2022
Ověřovatelé zápisu:

……………………..
Pavel Teleki
Starosta obce

David Bastl

………………………….....

František Kuchař

……….……………………

