ZÁPIS č. 5/2019
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 7. srpna 2019.
Místo konání: hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Kvasnička, Mgr. P. Šťovíček, S. Soukup, P. Valentová
Nepřítomen: M. Rozum
Dále přítomni: 18 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení směny pozemků s ZD Bašnice – podíly p.č. 282/8 a p.č. 801/1 za pozemek p.č. 844/16
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Projednání žádosti o finanční dar – Radoslav Borůvka
Projednání žádosti o finanční dar – Českomoravská myslivecká jednota
Projednání žádosti o finanční dar – Domácí hospic Duha
Stav kanalizace obce Sukorady
Informace ke stavbě zasíťování lokality Družstevní
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu P.
Šťovíček a M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté
jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Schválení směny pozemků s ZD Bašnice – podíly p.č. 282/8 a p.č. 801/1 k.ú. Sukorady u Hořic za
pozemek p.č. 844/16 k.ú. Sukorady u Hořic – ZD má zájem směnit uvedné pozemky – jedná se o
výměry, které odpovídají výměrám za směňované pozemky. Návrh byl schválen všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
2) Rozpočtové opatření č. 6/2019 – bylo již odsouhlaseno v rámci dodatku smlouvy na inženýrské sítě
lokalita Družstevní – jedná se o částku 240.000,- Kč na straně výdajů.
3) Finanční dar ve výši 1.000 Kč R. Borůvkovi na financování daru pro Dětskou kliniku FN HK byl
schválen 5 hlasy zastupitelů, jeden zastupitel se zdržel hlasování.
4) Žádost Českomoravské myslivecké jednoty byla zamítnuta všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5) Žádost Domácího hospicu Duha o finanční dar – zastupiteli byla schválena částka daru ve výši
2.000,- Kč.
6) Kanalizace obce Sukorady – zatím bylo odevzdáno 18 dotazníků, z toho u 6 domácností je připojení
na kanalizaci vyhovující. Je patrné, že ne všechny domácnosti dodržují Kanalizační řád a Smlouvu o
vypouštění odpadních vod. Povodí Labe může provádět měření na výpustích do kanalizace. Hrozí
riziko, že Povodí Labe zakáže vypouštění odpadních vod do Kralického potoka nebo nařídí
přečištění vypouštěných splašků. Obec proto musí trvat na modernizaci zařízení v jednotlivých
domácnostech. Smlouva o vypouštění odpadních vod pro občany Sukorad obsahuje mj. povinnost
vyvážet septiky minimálně jednou ročně. Starosta apeloval na občany, aby řešení této problematiky
nepodceňovali.
7) Obec v současné době čeká na kolaudaci inženýrských sítí v lokalitě Družstevní.
8) Diskuze: starosta upozornil na nastávající změnu úředních hodin – ze středy se budou úřední hodiny
přesouvat na úterý.

Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

