Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sulimov
Termín: 13.5. 2022
Účast zastupitelů: Zdeněk Dvořák, Libor Daněk, Oldřich Kremz, Antonín Koukola, Pavel
Zavadil, Josef Ševčík

Program
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání
3/ Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4/ Sulimov – JIH
5/ Oprava dešťové kanalizace pod silnicí
6/ Nakládání s vodou
7/ Rozpočtové opatření č. II/2022
8/ Závěrečný účet obce za rok 2021
9/ Účetní závěrka obce za rok 2021
10/ Různé
11/ Usnesení - závěr

1/ Schůzi zahájil starosta obce Zdeněk Dvořák. Přivítal přítomné a seznámil je s návrhem
programu jednání.
2/ Zastupitelé obce schválili program jednání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
3/ Zapisovatelkou byla zvolena Markéta Kozelská. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Josef Ševčík
a Antonín Koukola.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
4/ Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele projektu
Sulimov – JIH. Zájem o zakázku projevily tři firmy, jedna z nich nesplnila stanovené
požadavky a byla vyřazena. Nejnižší nabídku na částku 10 853 779, 27 korun podala stavební
společnost Rybárik, s.r.o. z Buchlovic. Výběrová komise doporučila zastupitelstvu obce
přijmout její nabídku, starosta obce měl se zástupci firmy první informační sezení
K hlasování zastupitelstva obce o případném přijetí nabídky firmy Rybárik, s.r.o. a podpisu
smlouvy dojde ve chvíli, kdy bude obec vědět, jak uspěla se svými žádostmi o dotace a kolik
má tedy finančních prostředků na realizaci projektu. Zastupitelé se zároveň shodli, že v případě
nutnosti je možné projekt Sulimov – JIH etapizovat či omezit jeho rozsah.

5/ Zastupitelé se seznámili s žádostí Jaroslava Ševčíka o opravu odvodu dešťové vody ze
silnice. Upozornil, že voda narušuje jeho pozemek, který s výpustí sousedí. Zastupitelé pověřili
starostu, aby požádal o návrh řešení Petra Pecinu, osvědčeného zedníka z Karolína.
6/ Starosta seznámil zastupitele s výsledky kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje zaměřené
na nakládání s vodou. Ze závěrů kontroly vyplynulo pro obec několik úkolů, například uzavřít
smlouvy s občany, jejichž domácnosti využívají obecní kanalizaci, nebo povinnost vybírat
stočné. Zastupitelé podpořili návrh Oldřicha Kremze, aby výběr stočného byl realizován tak,
aby byl co nejméně finančně náročný pro občany Sulimova. Starosta bude o plnění úkolů
vyplynulých z kontroly zastupitele průběžně informovat a překládat návrhy na řešení.
7/ Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č. II/2022 – navýšení příjmů o 8 700,00 Kč
a výdajů o 14 500,00 Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
8/ Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce za rok 2021 a vyjádřili souhlas s celoročním
hospodařením, bez výhrad. Shodli se na tom, že obci se daří navyšovat finanční rezervy,
a přitom realizovat investiční akce.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
9/ Zastupitelé schválili Účetní závěrku obce za rok 2021 a výsledek hospodaření ve výši
538 707,86 Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
10/ Na dotaz zastupitele Antonína Koukoly starosta potvrdil, že v průběhu května navštíví obec
veterinář a uskuteční očkování psů.
11/ Účastníci zastupitelstva se shodli, že ručně malovaná nástěnná mapa Kroměřížska, kterou
obec pořídila, je hezká a obsahuje pěkné obrázky od dětí ze Sulimova. Instalovaná bude
u autobusové zastávky.
12/ Debata s hosty zastupitelstva.
13/ Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

V Sulimově 15.5.2022
Zapsala: Markéta Kozelská…………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Josef Ševčík – zastupitel obce Sulimov…………………………………..
Antonín Koukola – zastupitel obce Sulimov…………………………………..

Vyvěšeno:

19.05.2022

Sejmuto: 04.06.2022

