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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, rodáci, příznivci, náhodní
čtenáři,
náš život se nyní dostal do období, kterému se
dostává přízvisko „doba koronavirová“. Je to
období útlumu všech aktivit osobních, rodinných a
také obecních. Období života svázané zákony,
předpisy, nařízeními, omezeními a doporučeními.

obci. A při náhodných setkáních není nikdy
dostatek času na podrobnější informace. Tímto
číslem našeho zpravodaje bychom rádi informovali
o tom, co se za uplynulé období v obci uskutečnilo
a co ještě chystáme.

Život ale pokračuje, stejně jako neúprosný čas, ve
svém stálém běhu. Každý z nás prožívá toto období
nějak jinak. Někoho již koronavir navštívil a pocítil
jeho důsledky, u jiného proběhl tělem jen jaksi
mimoděk, bez příznaků, dalšímu se vyhnul
obloukem, případně ho návštěva teprve čeká.
Informace o něm se na nás valí odkudkoliv:
z televize, radia, z počítače, ze sociálních sítí,
informace o tom, jak se projevil v životě celebrit,
jak postupuje nákaza státem, kraji, okresy,
obcemi... A do toho ještě politické události doma i
ve světě, sportovní výsledky…

A také bych připomenul, že se přece jenom
podařilo, přes omezení života na jaře i na podzim,
uskutečnit několik kulturních a sportovních akcí:
sokolský ples, dětské šibřinky, vodění medvěda,
volejbalový turnaj, promítání filmu na hřišti a
hlavně hody. Děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě, průběhu a úklidu po akcích.

Je toho mnoho, ale doba omezuje to základní,
kontakt mezi lidmi, vzájemné přátelské setkávání,
rozpravy o běžném životě v našem okolí, v naší

Přeji Vám všem, abyste tento nelehký čas prožili ve
zdraví, a věřím, že se snad v době vánoční situace
uklidní a svátky budou plné pohody, lásky a také
setkávání příbuzných, přátel a známých.

Ing. Bohumil Gibala
starosta obce

Aktivity v obci v roce 2020
Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Od loňského roku probíhá rekonstrukce biologické
čistírny odpadních vod BIOCLERE B 280. V rámci
projektu „Rekonstrukce ČOV Sušice“, díky kterému
se obci podařilo získat dotaci z Operačního
programu Životní prostředí, bude k rekonstruované
technologii doplněno další zařízení k odstraňování
fosforu z odpadních vod a v celém objektu
instalovány nové rozvody elektřiny. Na základě
požadavků odboru hygieny musí být čistírna
doplněna temperovanou sociální místností, která
bude vybavena toaletou, rohovým umývadlem a
sprchovým koutem.
V projektu byly celkové náklady na rekonstrukci
vyčísleny na 3 308 953 Kč, z toho Evropská unie
poskytne částku 2 109 457 Kč a z národních zdrojů
bude čerpáno 372 257 Kč. Tyto dotace spolu činí
75 % celkové potřebné částky. Zbývajících 25 %
bude financováno z obecního rozpočtu. Dotační
finanční prostředky obec obdrží až po kolaudaci
stavby.
V loňském roce byla zřízena vodovodní přípojka.
Letos firma NATRIX VZ, s.r.o. z Ratíškovic provádí
hlavní část rekonstrukce: byl vybudován vlastní
objekt včetně zastřešení a venkovních omítek a nyní
se provádí technologická propojení stávajících a
nových objektů a zásyp původních objektů.
Při zmínce o dobudování ČOV musíme ale také
připomenout další nutnou úpravu technologie, která
ale vyplývá z hrubé nekázně občanů. Jedná se o
doplnění technologie o objekt zachytávající hrubé
nečistoty v odpadních vodách. Jak jsme již občany
informovali letákem, dochází k znečišťování vod
dětskými plenami, vlhčenými kapesníky apod. Tyto
ucpávají vtoková čerpadla a také trysky na
biologické části čistírny. Nově se budou muset

zařadit do systému čištění hrubé a jemné česle,
spolu s výkonnějšími čerpadly s vyšší hltností.
Předběžně je naceněna tato technologie na 350 000
Kč, pro její zaplacení bude nutné přistoupit ke
zvýšení stočného (předběžný záměr je zvýšení o 4 Kč
/m3), projednání je plánováno na nejbližší veřejné
schůzi obecního zastupitelstva.

Dotace
na
pokračování
archeologického průzkumu
V měsíci říjnu a listopadu probíhá druhá část
archeologického průzkumu okolí obce, který je
financován z dotace Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020. Dotace byla
krácena a činí 30 000 Kč.
Už po vyhodnocení jarní etapy průzkumu
konstatovali archeologové, že naše lokalita je na
zajímavé nálezy mimořádně bohatá a struktura
neolitického osídlení patří k těm nejbohatším nejen
na Přerovsku, ale i v rámci celého Olomouckého
kraje.
Nyní je prováděn průzkum na dalších vytipovaných
lokalitách v katastru obce. Získané poznatky budou
zpracovány do publikace, prezentovány na veřejné
přednášce (z důvodu současné situace se
pravděpodobně uskuteční na jaře 2021) a
v budoucnu bude možné vše využít jako podklady
pro plánovanou naučnou stezku okolím obce.

Dotace na pořízení dataprojektoru
Další dotační prostředky se letos podařilo získat na
nový dataprojektor, který lze využít při přednáškách,
prezentacích a kulturních akcích. Dotace z Programu
na pořízení drobného majetku v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020 ve výši 35 000 Kč
pokryje 100 % pořizovací ceny dataprojektoru.
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Aktivity v obci v roce 2020
Obnova sportovního areálu

Komplexní pozemkové úpravy

Aktuálně se také řeší 1. etapa obnovy sportovního
areálu, kterou je oprava tenisového kurtu. Obec má
pro tento účel zpracovaný projekt s názvem
„Obnova antukového hřiště v obci Sušice“. Byla
podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020, která byla v srpnu
schválena. Termín dokončení je stanoven na
20. prosince 2020, proto bylo ihned vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele, z nějž vyšla vítězně
firma Utsport s.r.o. z Prahy.

Jednou z nejdůležitějších akcí letošního roku jsou
komplexní pozemkové úpravy. Současné vlastnické
hranice pozemků mají svůj původ před rokem 1800,
jsou tedy s námi minimálně 220 let. V padesátých
letech došlo ke zcelování parcel a byla vytvořena
nová síť polních cest, která však nekopíruje
vlastnické vztahy minulých let, které jsou zaneseny
v katastrálních mapách. Zahájené pozemkové
úpravy změní hranice parcel a také i rozvržení
vlastnictví v katastru. Systém polních cest bude
upraven tak, aby každá nově zřízená parcela byla
přístupná, vlastnictví cest přejde na obec. Změní se
tvář krajiny, a to na příštích minimálně sto let,
přibudou remízky a stromořadí, protierozní a
protipovodňová opatření a také systém zadržení
vody v krajině. Všechny tyto věci se nazývají
společnými opatřeními a jejich návrhem se zabývá
sbor zástupců, částečně volený z řad vlastníků
parcel a dále ze zástupců obce, zpracovatele
návrhu, pozemkového a katastrálního úřadu.
Společná opatření se realizují na úkor výměry
obecních pozemků, proto se obec snaží získat do
svého vlastnictví co nejvíce výměry, aby bylo možné
pokrýt co největší plochu těchto opatření.

Kurt bude kompletně zrekonstruován tak, aby
splňoval dnešní nároky k provozování sportovních
aktivit a zároveň všechny požadavky na bezpečnost.
Na jižní straně bude vybudována nová opěrná zídka,
následovat bude nové oplocení kurtu. Na celé ploše
kurtu bude instalováno odvodnění a zavlažovací
systém. Nakonec bude položena nová antuka.
Celkové náklady na opravu kurtu budou činit cca
1 250 000 Kč. Dotace pokryje 500 000 Kč.
Po opravě kurtu jsou v následujících letech
plánovány další etapy obnovy areálu. V současné
době má obec zpracovanou projektovou
dokumentaci k výstavbě nové opěrné zdi
s oplocením, která na jižní straně navazuje na kurt.
Nová zeď s oplocením bude vystavěna také ze
strany od silnice. K tomuto účelu už bylo vydáno
platné stavební povolení. Navazovat bude
odvodnění a rekonstrukce povrchu fotbalového
hřiště s osazením sportovního vybavení. V poslední
fázi bude doplněn mobiliář a provedena
rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro
občerstvení.

Státní pozemkový úřad již svolal úvodní jednání, na
kterém měl být mimo jiné zvolen i sbor zástupců,
zdravotní situace ale jeho konání posunula na jaro
příštího roku. Dále proběhlo zjišťování průběhu
hranic obvodu komplexní pozemkové úpravy a
také průběh hranic lesních pozemků v našem
katastru.
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Obecní dům
Budova bývalého hostince byla převzata do majetku
obce ke dni 28. prosince 2019. Z důvodu absence
stavební dokumentace bylo prvním úkolem
zaměření a pasportizace stavby s následným
zjištěním stavebního stavu nemovitosti. Tyto
náležitosti včetně posouzení technického stavu
objektu byly objednány u odborné projekční firmy.
Aby mohl být objekt provozován, byly následně
zajištěny všechny chybějící revize.
Další investice směřovaly do doplnění vnitřního
vybavení. Bylo pořízeno 40 židlí do sálu, do výčepu
bylo objednáno zhotovení nového nábytku a do
kuchyně byla zakoupena myčka na nádobí.
Z drobného majetku byly dokoupeny sklenice,
ubrusy a jiné. Další použitý nábytek a vybavení,
včetně zařízení zapůjčené pivovarem Zubr, obstaral
spolek Za krásné Sušice.
Od doby svého vzniku po dnešek prošel objekt svým
historickým a technickým vývojem. Současný stav je
podřízen době vybudování jednotlivých částí. Dle
vypracovaného posudku nesplňuje provoz řadu
stavebních, bezpečnostních a hygienických norem.
Díky ekonomické nesoběstačnosti takto rozsáhlého
provozu se na jeho technickém stavu negativně
podepsala především dlouhodobá nedostatečná
údržba a nedostatek investic do obnovy objektu, což
nebude jednoduché zajistit ani v budoucnu.

Firma PRINTES - ATELIER s.r.o., která zpracovala
posouzení technického stavu objektu, připravila také
návrh rekonstrukce objektu s odhadem investičních
nákladů. Za předpokladu zachování stávajícího
půdorysu a s přihlédnutím k technickému stavu
konstrukcí a technického vybavení bylo s ohledem
na bezpečné užívání objektu a stabilizaci
technického stavu navrženo rozdělení rekonstrukce
do tří navazujících etap:
Etapa I.
Odlehčení stropní konstrukce.
Vzhledem ke stavu obvodového zdiva a střechy
zázemí pohostinství není ekonomické tuto část
rekonstruovat, ale je doporučeno vystavět ji nově
včetně zbudování kanalizace ze dvorní části směrem
do ulice a tuto napojit na kanalizační řád v obci.
Nová elektroinstalace v celém objektu.
Oprava případně ubourání nadstřešních částí
nepotřebných komínů.
Etapa II.
Oprava nebo výměna celého krovu
pohostinstvím příp. nová střešní krytina.
Podřezání stěn a jejich izolace a nátěr podlah.

Zateplení obálky budovy, půdních prostor.
Výměna oken a dveří.
Osazení nového centrálního zdroje vytápění a nové
otopné soustavy včetně otopných těles.

Etapa III.
Celková rekonstrukce vnitřní části objektu zahrnující:
- výměnu vnitřních prvků (dveře, vestavěné skříně,
police apod.)
- výměnu a doplnění obkladů
- opravu omítek a maleb v objektu
Zbourání přístavby se sociálním zařízením, jeho nová
výstavba.
Úprava dvorní části objektu, revitalizace venkovních
ploch okolo objektu.
Oddělení oplocením, zídkou apod. dvorní části od
sousedící nemovitosti.
Pokud by měly být provedeny všechny tyto práce,
vyšplhala by se cena dle odborného odhadu na
22 719 582 Kč.
Vzhledem k tomu, že investice do tohoto objektu
nebyly v krátkodobých ani dlouhodobých
rozpočtových výhledech plánovány (od první
nabídky odkupu do předání objektu neuplynul ani
rok), musí veškeré náklady obec prozatím hradit ze
svého rozpočtu. Bude proto nutné velmi dobře
posoudit, které investice budou upřednostněny a
které odloženy nebo zcela vypuštěny.
Po pečlivém zvážení finančních možností obce bylo
rozhodnuto, že v letošním roce bude provedena
oprava střechy a komínů včetně nátěru plechové
krytiny v hodnotě cca 250 000 Kč. Aby bylo možné
v dalších obdobích k rekonstrukci využít dotační
zdroje, bude zadáno v první fázi vypracování
projektové dokumentace k výstavbě nového
zázemí pohostinství a vybudování nové kanalizace
v objektu s napojením na řad v obci. Jako následná
etapa byla po posouzení všech navržených variant
zvolena rekonstrukce sociálního zařízení, neboť
logicky navazuje na vybudování nové kanalizace.
Zvažovali jsme také zapojení dotačních prostředků
z právě vyhlášené výzvy, nakonec jsme se rozhodli
této možnosti nevyužít. Vypadá to sice lákavě,
dotace ve výši až 85 % uznatelných nákladů, ale je
třeba si uvědomit, že vyčerpat tyto prostředky na
náhodně vybrané části objektu, např. okna, dveře za
celkových cca 400 – 500 000 Kč není
z dlouhodobého hlediska právě to nejlepší.
Minimálně si tím zavíráme cestu k získání dotace na
větší část rekonstrukce v příštích letech.

nad
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Jdeme tedy cestou zpracování projektové
dokumentace s příslušným stavebním povolením na
ucelenou etapu – výstavbu zázemí pohostinství,
které má předpokládané rozpočtové náklady cca
7 000 000 Kč a kde by dotace do výše 85 % byla pro
obec velmi vítanou pomocí. Nyní je zadáno výběrové
řízení na dodavatele projekčních prací a do konce
roku by měl být znám vítěz. Předpokládaná cena
projekčních prací je podle platných ceníků pro tuto
velikost stavby 600 000 Kč.

Místní komunikace

Kromě toho je třeba počítat s nepředvídatelnými
náklady: v létě musela být objednána pokládka nové
podlahy, která se propadla v jedné z místností
v pohostinství. Obec uhradila materiál a řemeslné
práce. Ruku k dílu přiložil spolek Za krásné Sušice.

Dne 29. září 2020 se uskutečnilo veřejné projednání
dopravní situace na Kunové – řešení přiměřeného
užívání příjezdové cesty do této části obce pro
všechny majitele nemovitostí a s tím spojeného
případného dopravního omezení. Zde nyní firma
zpracovává stavební projekt, který by mohl
problémovou situaci alespoň částečně vyřešit, tj.
umožnit příjezd majitelům chat ze strany od
Matušíkovy stodoly.

Provoz Obecního domu je na základě smlouvy
zajištěn spolkem Za krásné Sušice. Byl určen správce
objektu a schválen provozní řád včetně stanovení
výše nájemného za užívané prostory – bližší info
na jiném místě Zpravodaje.

Ve fázi zpracování stavební dokumentace a žádosti o
stavební povolení je oprava místní komunikace
(spolu s opravou dešťové kanalizace) k prádlu (tj.
cesta vedoucí kolem domu rodiny Pošmurových
směrem k obecní vodárně) a dále přístupové cesty
do Kudlova. V případě vypsání dotačního titulu na
opravy místních komunikací v příštím roce se
budeme snažit o jejich získání.

V tomto roce bylo do Obecního domu dosud
z obecního rozpočtu vynaloženo 510 184 Kč (splátka
původnímu majiteli, revize, studie, opravy, nákupy
vybavení, odměna správci, energie, započítán zatím
není nátěr střechy).

Práce v kapli
V kapli jsou prováděny stavební práce související se
zamezením vzlínání vlhkosti obvodovým zdivem.
Předcházející oprava izolace byla provedena v letech
1996–1997. V poslední době začaly stěny opět
vlhnout, a proto bylo třeba včas zasáhnout.
Potřebné sanační práce již byly provedeny, nyní
probíhá oprava vnitřních omítek. Problém s vlhkostí
se projevil i u schodiště na kůr: jeho spodní část
musela být vybourána a po provedené izolaci
vystavěna nově.
Po odstranění vzlínání vlhkosti bude následovat
vymalování opravovaných míst, výměna prahu
vstupních dveří a také jejich nátěr. Další potíže
způsobuje voda z okapů věže, které nejsou
dostatečně napojeny na hlavní svod dešťové vody,
při větších deštích tak teče voda po fasádě. Okapy
na věži budou vyměněny a upraveny, vyčištěny a
natřeny budou také všechny okapy kaple.
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Socha Sv. Antonína
V souvislosti s rekonstrukcí a rozšířením čistírny
odpadních vod se otevřela otázka sochy sv.
Antonína. Po úvodním váhání, zda by socha neměla
být umístěna na nové, důstojnější místo, nakonec sv.
Antonín zůstane na tomto místě, ale po dobu
rekonstrukce
čistírny
musela
být
socha
odinstalována. Obec se pokusila zajistit dotaci na její
opravu a využít tak čas potřebný k rekonstrukci
čistírny zároveň na opravu sochy. Dotace na opravu
byla v květnu 2020 schválena a nyní je socha v rukou
restaurátora Pavla Hradilíka z Olomouce. Jakmile to
práce na čistírně dovolí, bude socha umístěna zpět.
Celková částka na opravu sochy je 85 550 Kč, z toho
dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství v rámci
dotačního programu „Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny“ činí 59 885 Kč.

Dopravní situace
V souvislosti s řešením zklidnění dopravy v obci
probíhají přípravné práce na výstavbu přechodu pro
chodce u Domu zahrádkářů a přechodu na konci
obce směrem na Radslavice včetně bezpečného
napojení cyklostezky na silnici. Na obě tyto akce je
zadáno
zpracování
stavební
projektové

dokumentace, snažíme se o získání stavebního
povolení, aby v případě vypsání dotací byly
připraveny podklady pro zpracování žádosti o jejich
čerpání. Souběžně jsou vedena jednání se
zainteresovanými institucemi, protože od některých
byla prozatím vydána nesouhlasná stanoviska.

Revitalizace ovocných stromořadí a
sadu
V loňském roce získala obec dotaci na obnovu
ovocného stromoví v okolí obce. Cílem projektu
„Revitalizace ovocných stromořadí a sadu Sušice“
bylo znovuobnovení sadu u lípy na Přítržích
a ovocných stromořadí u Oplety, za Masarykovým
sadem a před Chrástkou. Dotace byla poskytnuta
z Operačního programu Ministerstva životního
prostředí a z celkového rozpočtu 495 830 Kč dotace
pokryla 85 % nákladů.
Všechny části projektu byly splněny v roce 2019,
součástí ale zároveň bylo zabezpečení tříleté
následné péče, během níž firma Paměť krajiny,
s.r.o., jako dodavatel, zabezpečí řez, obsekávání
vysazených stromků a dosazování těch, které během
vegetačního roku uschly.

6

Aktivity v obci v roce 2020
Další investiční a provozní činnosti
v letošním roce
Pro změnu územního plánu byl jako jeden
z podkladů zadán botanický a entomologický výzkum
na Pochylci, který je významným biotopem a
kterému bychom rádi do budoucna zajistili ochranu.
Předpokládáme, že do konce roku bude instalován
další sekční ventil na vodovodním řádu, a to na
horním konci u autobusové zastávky. Cílem je, aby
v případě poruchy vodovodu nebylo nutné uzavřít
vodu pro celou obec. Po této instalaci už bude
zbývat výměna ventilu v šachtě u zastávky autobusů
na návsi a dále před křižovatkou u hospody.
V letošním roce již byly instalovány sekční ventily
před domem rodiny Holešínských.

Snahou obce je také odstraňování a sanace starých
ekologických zátěží. Z tohoto důvodu byla odkryta
léta nevyužívaná podzemní nádrž na naftu, která se
nachází před budovou mateřské školy. Byla
provedena demolice betonového krytu a následně
pozvána odborná firma, která odčerpala zbytky
škodlivých látek, nádrž vyčistila, dezinfikovala a
neprodyšně uzavřela. Po terénních úpravách
zvelebily celý prostor před budovou zaměstnankyně
školky, za což jim náleží velké poděkování.

Rekonstruovány byly odpady v kuchyni a jídelně
mateřské školy a provedena nová přípojka vody. Po
napojení na obecní kanalizaci a hlavní vodovodní řad
byl v prostoru uličky u jídelny opraven chodník.

V prostoru Masarykova sadu byly instalovány dvě
nové informační tabule. Jedna se týká událostí konce
druhé světové války a je umístěna u bunkru. Druhá
informuje o historii a znovuobnovení sadu.
V letních měsících bylo demontováno oplocení
dětského hřiště a po natření namontováno zpět.
U zastávky autobusu byla namontována nová úřední
deska a před obchod pořízena nová lavička. Dále
byly provedeny úpravy a vymalování kanceláře
obecního úřadu. Ve výstavbě jsou nové
webové stránky obce.

Závěr
Děkujeme, že se společně s námi podílíte na rozvoji
obce. Jsme rádi, že v době nákazy covid-19, kdy
jsou práce a jednání s institucemi komplikovanější,
se podařilo uskutečnit výše uvedené a v roce
následujícím budeme pokračovat.

Historické okénko

Dva krátké články o Sušicích publikované v novinách Haná v roce 1934 (vlevo) a v Lidových novinách
dne 28. srpna 1949.
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Historické okénko

Článek o Sušicích publikovaný v Naší Hané dne 9. ledna 1946.

NEPARKUJTE AUTA NA CHODNÍCÍCH, bráníte průchodu
ostatním, chodníky se ničí a také není možné dělat ZIMNÍ
ÚDRŽBU. Děkujeme.
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Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 29. 6. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr zřízení věcného břemene dle zákona 458/2000 Sb. Energetický zákon ve prospěch ČEPS a.s. Praha
na pozemcích nacházejících se v k. ú. Sušice:
p. č. 1091/2, 1091/3 – lesní pozemek
p. č. 1907/7 – ostatní komunikace
p. č. 2287, 2289, 2292, 2336 – vše orná půda
• záměr převzít v ideálním podílu 2/12 následující parcely:
v k. ú. Oldřichov: p. č. 1952 – ostatní plocha, p. č. 490/2 – vodní plocha
v k. ú. Sušice:
p. č. 159/5, 159/6, 159/7 – ostatní plocha
p. č. 199/6, 201/5 – zastavěná plocha
p. č. 158/2, 242/1, 877/2, 904/2, 941/2, 958/2, 1163/2, 1164/2, 1238/3, 1238/5, 1238/7, 1432/2, 1469/2,
1512/2, 1545/1, 1599/2, 1600/2, 2209/2, 2242/2 – vše ostatní komunikace
p. č. 1035, 1036, 1040, 1238/1, 1238/2 – vše lesní pozemek
p. č. 1111, 1469/3, 1599/3 – vše trvalý travní porost
p. č. 812/2 – vodní plocha
p. č. 1163/1, 1238/6, 1716 – vše orná půda
• dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
(předmětem tohoto dodatku je vyvážení kontejnerů s tříděným odpadem jednou týdně oproti předchozí
frekvenci, která byla jednou za 14 dní)

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 24. 9. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
• přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020, dotačního programu Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020, dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Obnova
antukového hřiště v obci Sušice“
• přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství, dotačního programu Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny na akci „Restaurování kamenné sochy sv. Antonína v obci Sušice“
• přijetí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje Program na podporu pořízení drobného majetku
v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 na pořízení drobného majetku do kulturního
sálu v Sušicích na nákup dataprojektoru
• smlouvu s Pavlem Hradilíkem z Olomouce na restaurování sochy sv. Antonína
• záměr převzít v ideálním podílu 2/12 následující parcely:
v k. ú. Osek nad Bečvou: p. č. 1023/3 – orná půda
v k. ú. Sušice:
p. č. 904/1 – orná půda
p. č. 1578, 1600/3, 2013, 2242/3 – trvalý travní porost
• záměr převzít v ideálním podílu 4/24 parcelu v k. ú. Sušice: p. č. 1098 – trvalý travní porost
• záměr převzít parcely v k. ú. Sušice:
p. č. 975 a 1309/2 – lesní pozemek
p. č. 300/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
• Provozní řád Obecního domu a Domu zahrádkářů spolu s Ceníkem a podmínkami pronájmu
• poskytnutí daru Domovu pro seniory Radkova Lhota
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INFORMAČNÍ SERVIS

Sběrná nádoba na třídění použitých jedlých olejů z našich domácností bude umístěna v areálu za
obchodem. Jedlý olej přelijte do PET láhve a doneste do obchodu. V pravidelných intervalech budou
PET lahve umístěny do tohoto speciálního kontejneru.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Na tomto místě vás vždy srdečně zveme na nejbližší pořádané akce. Z důvodu šíření nemoci covid-19 nyní
není pořádání akcí ze zdravotního hlediska bezpečné. Tradiční Setkání se seniory tedy bylo přesunuto na jarní
období, kdy – pevně věříme – už bude pořádání kulturních akcí možné. Ani slavnostní rozsvěcení vánočního
stromečku na 1. adventní neděli se neuskutečnilo. Doufejme, že se u stromečku budeme moci sejít po
skončení nouzového stavu – budeme vás informovat.
7. prosince od 18 h. – Veřejná schůze zastupitelstva v Domě zahrádkářů
29. prosince od 18 h. – Veřejná schůze zastupitelstva v Domě zahrádkářů

Ceník a podmínky pronájmu budov v obci
OBECNÍ DŮM – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
Standardní sazba
Zvýhodněná sazba pro sušické občany (jedenkrát ročně)

800 Kč / den
400 Kč / den

OBECNÍ DŮM – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST I SE SÁLEM
Standardní sazba
Zvýhodněná sazba pro sušické občany (jedenkrát ročně)

1 200 Kč / den
600 Kč / den

DŮM ZAHRÁDKÁŘŮ – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
Standardní sazba
Zvýhodněná sazba pro sušické občany (jedenkrát ročně)

700 Kč / den
400 Kč / den

K výše uvedeným sazbám bude připočítaná finanční částka za spotřebované energie, vyprání
propůjčených ubrusů, jakož i částka za poškozený movitý majetek, rozbité sklo, rozbité nádobí,
případně jejich prokazatelnou ztrátu.
V případě dvou a více po sobě jdoucích akcí se náklady na vytopení objektu rozdělí mezi
všechny nájemce rovným dílem.
Sušické spolky mají pro potřeby konání svých akcí pronájem společenských místností a sálu a
také spotřebu energií v roce 2020 zdarma.
Podrobnější informace k pronájmům a rezervaci termínů poskytují správci objektů:
Obecní dům: paní Marie Nevrlová
Dům zahrádkářů: pan Vladimír Sedlář
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INFORMAČNÍ SERVIS
Svoz odpadů – nejbližší termíny
úterý

15. prosince 2020

Smíšené zboží
Prodejní doba – zimní období:
pondělí
6:30 - 9:00
úterý až pátek 6:30 - 10:30
sobota
6:30 - 9:30
Kontakt: Pavla Králová – tel. 605 319 837

Pohostinství Obecní dům
Plán provozní doby:
zimní období: říjen - duben
každý pátek
17:00 - 22:00
letní období: květen - září
čtvrtek - neděle 17:00 - 22:00
Kontakt: Spolek Za krásné Sušice https://susiceuprerova.cz/zakrsusice.html

Obecní knihovna
Obvyklá provozní doba:
středa
17:00 - 19:00
Kontakt: Libuše Konupčíková – tel. 581 332 269

Obecní úřad
Sušice 63, 751 11 Radslavice
Tel. 581 791 039
E-mail: ou-susice@seznam.cz
www.susiceuprerova.cz
Úřední dny – obvyklé:
úterý a čtvrtek 7:30 - 17:00
Úřední dny v době pandemie:
úterý
13:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00
Aktuální informace si můžete nechat zasílat e-mailem nebo formou SMS (v tomto případě je
potřeba na obecním úřadě vyplnit a podepsat souhlas).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sušický zpravodaj 2/2020
Vydává Obec Sušice, Sušice 63, 751 11 Radslavice (IČ 00636606) s periodicitou nejméně 2x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku MK ČR E 23806.
Toto číslo vyšlo 1. prosince 2020.
Podněty ke Zpravodaji zasílejte na e-mailovou adresu obce Sušice: ou-susice@seznam.cz.
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