Zápis
z 30. zasedání ZO konaného dne 24.7.2022
na Obecním úřadě Suchohrdly
Starosta obce zahájil 30. 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 15.7.2022 do 25.7.2022.
Dále konstatoval, že z počtu 7 členů ZO je přítomno 4 zastupitelů, tj. 57,1 %, tzn. že
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: přítomni, nepřítomni viz presenční listina
Mgr. Josef Gráf
Ing. Ladislav Křemeček- omluven
Pavel Štancl - omluven
Zapisovatelem 30. zasedání ZO Suchohrdly byla jmenována :
Bc. Pavlína Schneiderová
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Ing. Mgr. Jan Kutner DiS, David Bastl
Návrh usnesení č. 458 : ZO schvaluje ověřovatele zápisu 30. zasedání ZO
Hlasování : souhlas 4 , proti 0, zdržel se
Usnesení č. 458 bylo schváleno.
Program 30. zasedání ZO
1. Zahájení a návrh ověřovatelů zápisu 30. zasedání ZO
2. Schválení programu 30. zasedání ZO
3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 30.6.2022
3.2. Rozpočtové opatření č. 5
4. Majetkové záležitosti
4.1. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK
4.2. Darovací smlouvy na změnu Územního plánu obce Suchohrdly
4.3. Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci
Suchohrdly s využitím ZŠ“
4.4. Smlouva o dílo na akci „Přístavba požární zbrojnice“
4.5. Záměr o prodeji pozemku parc.č. 651
4.6. Cyklostezka k Lahoferu Dodatek č.2 k SOD
5. Diskuze
5.1. Obecně závazná vyhláška obce Suchohrdly č.2/2022 o stanovení obecního sytému
odpadového hospodářství
6. Závěr
Návrh usnesení č. 459 : ZO schvaluje program 30. zasedání ZO v předloženém znění
s doplněným bodem 5.1. Obecně závazná vyhláška obce Suchohrdly č.2/2022 o stanovení
obecního sytému odpadového hospodářství
Hlasování : souhlas 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 459 bylo schváleno.

3. Finanční záležitosti
3.1. Zůstatky na účtech a v pokladně k 30.6.2022
Starosta seznámil ZO se stavy účtů obce ke dni 30.6.2022.
Na účtu je celkem 16 078 611,83 Kč
V pokladně 63 362 Kč
Úvěry: 770 838,31 Kč
3.071 023,66Kč
ZO bere na vědomí zprávu o stavu financí na účtech a v pokladně ke dni 30.6.2022.
3.2. Rozpočtové opatření č.5
Starosta obce seznámil členy ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2022.
Návrh usnesení č. 460 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022.
Hlasování : souhlas 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 460 bylo schváleno.
4. Majetkové záležitosti
4.1. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK
Starosta obce předložil členům ZO smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizace
projektu Změna územního plánu Suchohrdly. Výše dotace je 200 000 Kč.
Usnesení č. 461 :. ZO souhlasí s podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
na realizace projektu Změna územního plánu Suchohrdly. Výše dotace je 200 000 Kč
Hlasování: souhlas 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 461 bylo schváleno.
4.2. Darovací smlouvy na změnu Územního plánu obce Suchohrdly
ZO byl předložen návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru v hodnotě
50.000 Kč na účel pořízení změny č.1. Územního plánu obce Suchohrdly a rozvoj obce
Suchohrdly. Dárce Ing. Eva Geržová Brněnská 145, Suchohrdly.
Návrh usnesení č. 462 : ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního
daru v hodnotě 50.000 Kč na účel pořízení změny č.1. Územního plánu obce Suchohrdly a
rozvoj obce Suchohrdly. Dárce Ing. Eva Geržová, Brněnská 145, Suchohrdly.
Hlasování : souhlas 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 462 bylo schváleno.

Starosta obec seznámil členy ZO o návrhu vrácení daru v hodnotě 50 000Kč paní Mgr.
Katrin Chudovské Maloulové, který byl darován obci Suchohrdly za účelem pořízení změny
č.1. Územního plánu obce Suchohrdly a rozvoji obce Suchohrdly. Důvodem vrácení daru je,
že ZO se rozhodlo dotčenou zájmovou lokalitu paní Chudovské Maloulové, vyřadit ze změny
č.1. ÚP obce Suchohrdly, a ponechání si daru, když podstata věci nebude naplněna, se jeví
jako neseriózní.
Návrh usnesení č. 463 : ZO schvaluje vrácení daru v hodnotě 50 000Kč paní Mgr. Katrin
Chudovské Maloulové, který byl darován obci Suchohrdly za účelem pořízení změny č.1.
Územního plánu obce Suchohrdly a rozvoji obce Suchohrdly.
Hlasování : souhlas 4 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 463 bylo schváleno.

4.3. Smlouva o dílo na akci „ Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Suchohrdly
s využitím ZŠ“
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Suchohrdly“. Otevírání obálek proběhlo
14.7.2022 v 10:00hod., v řádném termínu byly doručeny 3 nabídky (TEWIKO systems,
s.r.o.,DS DUMA, s.r.o., SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.). Nabídky byly hodnoceny
dle celkové ceny zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma TEWIKO systems,
s.r.o. cena 3 497 603,54 Kč Kč bez DPH. ZO byla předložena smlouva o dílo s firmou
TEWIKO systems,s.r.o..
Návrh usnesení č. 464: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou TEWIKO systems,
s.r.o. Kateřinká 791, 463 03, Stráž nad Nisou na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v
obci Suchohrdly“ cena za dílo 3 497 603,54 Kč Kč bez DPH ( 4 232 100,28 Kč s DPH) a
pověřuje starosty k podpisu předložené smlouvy.
Hlasování : souhlas 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 464 bylo schváleno.
4.4. Smlouva o dílo na akci „Přístavba požární zbrojnice“
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce
„Přístavba požární zbrojnice“. Otevírání obálek proběhlo 14.7.2022 v 10:30hod., v řádném
termínu byly doručeny 2 nabídky ( DOLNÍČEK- DODO, s.r.o., ATLANTA, a.s.). Nabídky
byly hodnoceny dle celkové ceny zakázky bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma
DOLNÍČEK-DODO, s.r.o., cena 2 046 766 Kč bez DPH ( 2 476 586 Kč s DPH) ZO byla
předložena smlouva o dílo s firmou DOLNÍČEK-DODO, s.r.o..
Návrh usnesení č. 465: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou DOLNÍČEK DODO, s.r.o., Tvořihráz 157, 671 34 na akci „Přístavba požární zbrojnice“ cena za dílo 2
046 766 Kč bez DPH a pověřuje starosty k podpisu předložené smlouvy.
Hlasování : souhlas 4 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 465 bylo schváleno.

4.5. Záměr o prodeji pozemku parc.č. 651
Starosta obce seznámil ZO o návrhu prodeje pozemku par.č. 651 o výměře 6458 m²; v k.ú.
Suchohrdly u Znojma.
Návrh usnesení č. 466: ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku par.č. 651 o výměře 6458m²;
v k.ú. Suchohrdly u Znojma s právem věcného břemene pro obec Suchohrdly za účelem
chůze a vjezdu pro obec Suchohrdly a ostatní veřejnost.
Hlasování: souhlas 4, proti 0 , zdržel se 0.
Usnesení č. 466 bylo schváleno.

4.6. Cyklostezka k Lahoferu Dodatek č.2 k SOD
Starosta seznámil členy ZO s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo „Stezka pro chodce a
cyklisty“ s firmou Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., 17.listopadu 850/25 Znojmo, předmětem
dodatku je změna termínů provádění a změna rozsahu prováděných prací dle přiložených
položkových rozpočtů víceprací a méněprací.
Návrh usnesení č. 467 : ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Stezka pro
chodce a cyklisty“ s firmou Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., 17.listopadu 850/25 Znojmo.
Hlasování : souhlas 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 467 bylo schváleno.

5. Diskuze
5.1. Obecně závazná vyhláška obce Suchohrdly č.2/2022 o stanovení obecního sytému
odpadového hospodářství
Starosta obce předložil zastupitelům obce Suchohrdly Obecně závaznou vyhlášku obce
Suchohrdly č.2/2022 o stanovení obecního sytému odpadového hospodářství
Návrh usnesení č. 468 : ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Suchohrdly č.2/2022
o stanovení obecního sytému odpadového hospodářství v předloženém znění.
Hlasování : souhlas 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 468 bylo schváleno.
1.Starosta obce seznámil ZO s žádostí o dotaci z programu rozvoje venkova SZIF na herní
prvky dětského hřiště mateřské školy, která postoupila do dalšího kola.
ZO bere na vědomí.
2. starosta obce oznámil členům ZO přiznání dotace od poskytovatele SFDI na akci „
Chodník ul. Znojemská (původně plánovaná Cyklostezka směr Znojmo) obec Suchohrdly“.
Dotace schválena ve výši 2 722 811 Kč.
ZO bere na vědomí.

3. Starosta sdělil ZO, že obec obdržela Rozhodnutí o obdržení dotace ve výši 3 517 161Kč na
akci: Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Suchohrdly s využitím pro ZŚ od MMR.
ZO bere na vědomí.
6. Závěr
Starosta poděkoval členům ZO za účast.
Jednání ZO bylo po vyčerpání všech bodů programu ukončeno ve 19:32 hod.
V Suchohrdlech dne 25.7.2022
Ověřovatelé zápisu: Ing. Mgr. Jan Kutner DiS,
David Bastl

……………………..
Pavel Teleki
Starosta obce

………………………….....
……….……………………

