Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol
č. 1/ 2020 ze dne 27.1.2020
Čas: 19.35 – 21.45 h
Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu
Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“)
Příloha: prezenční listina

K bodu 1) Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo obce (dále
jen„ZO“ ) je usnášeníschopné, přítomno 7 členů zastupitelstva obce, ověřovateli navrženi
Markéta Sosnovcová, Václav Horký, zapisovatelkou Jana Černohorská
Návrh programu byl zveřejněn 16.1.2020
Starosta navrhl tyto změny v jednání dnešního ZO oproti zveřejněnému návrhu:
1) Navýšení prostředků od zřizovatele pro ZŠ a MŠ Suchodol
2) Schůzka s majiteli 25 RD a pozemků v lokalitě „Melounice“
3) Návrh na odkoupení pozemku 191/13 k.ú.Suchodol
4) Projednání zařazení katastrálního území obce do územní působnosti „Místní akční
skupina Brdy,z.ú.“
Následně vyzval zastupitele k případnému dalšímu doplnění bodů, nikdo další body
nenavrhl.
Starosta dal pokyn k hlasování o návrhu programu:
Návrh programu
1) Schválení návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení č. 10/2019 ze dne 13.12.2019
3) Schválení záměru prodeje pozemků a kupní smlouvy s firmou FINIS VIA a.s.
4) Schválení zprávy kronikářky za rok 2018 a 2019
5) Schválení dohody o provedení práce, kronikářka obce
6) Inventarizace 2019
7) Navýšení prostředků od zřizovatele pro ZŠ a MŠ Suchodol
8) Rozpočtová opatření
9) Schůzka s majiteli 25 RD a pozemků v lokalitě „Melounice“
10) Návrh na odkoupení pozemku 191/13 k.ú.Suchodol
11) Projednání zařazení katastrálního území obce do územní působnosti „Místní akční skupina
Brdy,z.ú.“
12) Diskuze, různé

Návrh usnesení č. 1/2020/1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatel
Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2020/1 bylo schváleno
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Schválený program jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2020
1)
Schválení návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2)
Kontrola usnesení č. 10/2019 ze dne 13.12.2019
3)
Schválení záměru prodeje pozemků a kupní smlouvy s firmou FINIS VIA a.s.
4)
Schválení zprávy kronikářky za rok 2018 a 2019
5)
Schválení dohody o provedení práce, kronikářka obce
6)
Inventarizace 2019
7)
Navýšení prostředků od zřizovatele pro ZŠ a MŠ Suchodol
8)
Rozpočtová opatření
9)
Schůzka s majiteli 25 RD a pozemků v lokalitě „Melounice“
10)
Návrh na odkoupení pozemku 191/13 k.ú.Suchodol
11)
Projednání zařazení katastrálního území obce do územní působnosti „Místní akční
skupina Brdy,z.ú.“
12)
Diskuze, různé
K bodu 2) Kontrola usnesení 10/2019 ze dne 13.12.2019
Bez připomínek
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
K bodu 3) Schválení záměru prodeje pozemků a kupní smlouvy s firmou FINIS VIA a.s.
V tomto bodě zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr na odprodej pozemků obce
v k.ú.Drásov u Příbramě - žádost firmy Finis Via a.s., IČO, 07017553 LV 351, parc.č. 722
výměra 183 m2,parc.č.614 výměra 315 m2, parc.č. 723 výměra 13 m2, parc.č. 464/37
výměra 71 m2, část pozemku parc.č. 600 – dle GP 720 -190/2019, nově vzniklý parc.č.
611/2 výměra 2125 m2, celková výměra pozemků v žádosti 2707 m2, za cenu Kč / m2 300 .
Záměr zveřejněn od 4.12.2019 do 23.12.2019 bez doručených připomínek. Při jednání ZO
13.12.2019 byl zastupitelům předložen návrh kupní smlouvy.
Zastupitelé s prodejem pozemků souhlasí, souhlasí s návrhem kupní smlouvy. Starosta dal
pokyn k hlasování
Návrh usnesení č. 1/2020/3
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků k.ú. Drásov parc.č. 722 výměra 183 m 2 ,
parc.č. 614 výměra 315 m2, parc.č. 723 výměra 13 m2, parc.č. 464/37 výměra 71 m2,
nově vzniklý parc.č. 611/2 výměra 2125 m2 , celkem 2707 m2, za cenu Kč
300/m2,kupující Finis Via a.s., IČO, 07017553 Pověřuje starostu podpisem smlouvy a
příslušnou legislativou
Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2020/3 bylo schváleno
K bodu 4) Schválení zprávy kronikářky za rok 2018 a 2019
Kronikářka obce ing. Dagmar Štveráková Hejduková, přednesla zastupitelům zprávu
kronikáře za rok 2018 , která bude zapsána do obecní kroniky. Bez výhrad
zastupitelstva,starosta dal pokyn hlasování
Zpráva za rok 2019 bude zastupitelstvu předložena na příštím jednání.
Návrh usnesení č. 1/2020/4
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kronikářky za rok 2018 a její zapsání do kroniky
v předloženém znění
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Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2020/4 bylo schváleno
K bodu 5) Odměna kronikářce – dohoda o provedení práce
Dle zákona o odměnách zastupitelů na základě DPP projednali zastupitelé uzavření
dohody o provedení práce s ing. Dagmar Štverákovou Hejdukovou, za vedení kroniky za
rok 2019 (funkce kronikářky)
Návrh usnesení č. 1/2020/5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření DPP s ing. Dagmar Štverákovou Hejdukovou za
vedení kroniky obce za rok 2019
Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2020/5 bylo schváleno
K bodu 6) Inventarizace 2019
Předseda inventarizační komise (dále „IK“) pan Horký, spolu s účetní p. Černohorskou
předložili zastupitelům na základě provedených inventur majetku obce k 31.12.2019
k odsouhlasení likvidační protokoly majetku . Likvidace se týká majetku na účtech 028
(drobný dlouhodobý hmotný majetek) Kč 6.465,- Dále majetek účtu 902 (podrozvahový
majetek) Kč4859,50. Dále IK posoudila celkové náklady na rekonstrukci restaurace
v budově OU jako technické zhodnocení a tyto náklady navrhuje zařadit na majetkový
účet.
Pokud ZO likvidaci odsouhlasí bude vyřazení majetku provedeno včetně proúčtování k
31. 12. 2019 a toto zahrnuto do inventarizační zprávy
Starosta dal pokyn k hlasování k výsledkům inventarizace.
Návrh usnesení 1/2020/6
Zastupitelstvo obce schvaluje likvidaci a zařazení majetku k 31.12.2019 dle návrhu
inventarizační komise
Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2020/6 bylo schváleno
K bodu 7) Navýšení prostředků od zřizovatele pro ZŠ a MŠ Suchodol
Starosta předložil zastupitelům žádost ZŠ a MŠ Suchodol, na navýšení prostředků na
provoz pro rok 2020 o Kč 60.000 na pořízení nového kuchyňského robota. Součástí
žádosti jsou i cenové nabídky. Po projednání dal starosta pokyn k hlasování
Návrh usnesení č. 1/2020/7
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení prostředků pro ZŠ a MŠ Suchodol o Kč 60.000,
bude součástí RO č. 1/2020
Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2020/7 bylo schváleno
K bodu 8 ) Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č. 9/2019 schválené starostou ke dni 31.12.2019,
3

současně bylo projednáno RO č. 1/2020.
Návrh usnesení č. 1/2020/8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 1/2020 a bere na vědomí RO č.
9/2019
Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2020/8 bylo schváleno
K bodu 9) Schůzka s majiteli 25 RD a pozemků v lokalitě „Melounice“
Starosta informoval přítomné zastupitele o jednání s majiteli pozemků pro rodinné domy
(konečný stav RD 25) v lokalitě „Melounice“ na které byl přizván a seznámil
zastupitele navrženým postupem k řešení budoucí místní komunikace pro 25 RD ze strany
obce. Zastupitelé s postupem souhlasí a pověřují starostu dalším jednáním a spoluúčasti
obce na řešení této záležitosti. Starosta bude zastupitele průběžně informovat o vývoji a
průběhu řešení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
K bodu 10) Návrh na odkoupení pozemku 191/13
Starosta seznámil zastupitele se záměrem odkoupení pozemku 191/13 k.ú. Suchodol do
majetku obce.
Zastupitelé se záměrem souhlasí a pověřují starostu jednáním s vlastníkem pozemku.
Zastupitelstvo bere na vědomí
K bodu 11) Projednání zařazení katastrálního území obce do územní působnosti „Místní
akční skupina Brdy,z.ú.“
Starosta předložil zastupitelům k projednání souhlas se zařazením katastrální území obce
do působnosti MAS Brdy V návaznosti na nové dotační období 2021 – 2027 u MAS a
plnění podmínek pro dotace ze strany MZE. Zastupitelé souhlasí, pověřeným zástupcem
obce bude starosta.
Návrh usnesení č. 1/2020/11
Zastupitelstvo obce souhlasí a přijímá usnesení „Obec Suchodol v územní působnosti MAS
Brdy schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS Brdy na období 2021 –2027“
Hlasování (veřejné)
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2020/11 bylo přijato
K bodu 12) Diskuze, různé
- Změna územního plánu Liha - návrh na změnu územního plánu projednat se
zhotovitelem ÚP ing.Salabou. Starosta dohodne pracovní schůzku se zhotovitelem
za účasti zastupitelů. Starosta informuje pana Radka Berana o rozhodnutí
zastupitelstva o tomto postupu ve věci ,,změny územního plánu.
- Zastupitelstvo obce projednalo a pověřuje starostu sepsáním dopisu firmě ZD
Suchodol, který se týká nevhodné přepravy slámy a znečišťování MK, které má
souvislost s nezpevněnými plochami v objektech ZD.
- Starosta předložil zastupitelstvu návrh na výsadbu ovocných stromů podél
komunikace k ČOV , výsadby jedlí podél plotu sportovního hřiště za školou a
částečné vysázení třešní podél cesty k Číhadlu. Termín výsadby –jaro a případně
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podzim 2020. Dále předložil návrh na výsadbu lipové aleje podél pozemku č.par.89
a to po levé straně k „Vršku“ v Suchodole. Termín podzim 2020.
Výsledky jednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 27.1.2020
K bodu 1) usnesení č. 1/2020/1, zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,
ověřovatele a zapisovatele
K bodu 2) zastupitelstvo obce bere na vědomí
K bodu 3) usnesení č. 1/2020/3, zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků k.ú. Drásov
parc.č. 722 výměra 183 m2 , parc.č. 614 výměra 315 m2, parc.č. 723 výměra 13 m2, parc.č.
464/37 výměra 71 m2, nově vzniklý parc.č. 611/2 výměra 2125 m2 , celkem 2707 m2, za
cenu Kč 300/m2. Pověřuje starostu podpisem smlouvy a příslušnou legislativou
K bodu 4) usnesení č. 1/2020/4,zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kronikářky za rok
2018 a její zapsání do kroniky v předloženém znění
K bodu 5) usnesení č. 1/2020/5 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření DPP s ing. Dagmar
Štverákovou Hejdukovou za vedení kroniky obce za rok 2019
K bodu 6) usnesení č. 1/2020/6 zastupitelstvo obce schvaluje likvidaci a zařazení majetku
k 31.12.2019 dle návrhu inventarizační komise
K bodu 7) usnesení č. 1/2020/7 ,zastupitelstvo obce schvaluje navýšení prostředků pro ZŠ
a MŠ Suchodol o Kč 60.000, bude součástí RO č. 1/2020
K bodu 8) usnesení č. 1/2020/8, zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
1/2020 a bere na vědomí RO č. 9/2019
K bodu 9) zastupitelstvo obce bere na vědomí
K bodu 10) zastupitelstvo obce bere na vědomí
K bodu 11) usnesení č. 1/2020/11 zastupitelstvo obce souhlasí a přijímá usnesení „Obec
Suchodol v územní působnosti MAS Brdy schvaluje zařazení svého území do území působnosti
MAS Brdy na období 2021 –2027“

Emil Tabaček
starosta

Josef Doležal
místostarosta

Zápis vyhotoven dne: 3.2.2020
Zapisovatel: Jana Černohorská

……………………………………………..

Ověřovatelé zápisu:
Markéta Sosnovcová

………………………………………………..

Václav Horký

………………………………………………...
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