ZÁPIS č. 4/2016
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 7. září 2016.
Místo konání: Hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, Ing. L. Doubravský, M. Kvasnička, S. Soukup, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomno: 28 hostů
Program:
1) Volby do Senátu Parlamentu ČR a Volby do zastupitelstev krajů
2) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
3) Zájezd na Moravské chodníčky 2016
4) Projednání členství ve Svazu měst a obcí
5) Návrh na pasportizaci obce
6) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu S.
Soukup a J. Voňka. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté jednohlasně
odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Starosta informoval o konání Voleb do Senátu Parlamentu ČR a Voleb do zastupitelstev krajů ve
dnech 7. a 8. října 2016. Starosta vyzval občany, aby se v případě zájmu o účast ve volební komisi,
přihlásili.
2) Starosta podal přítomným bližší informace o možném obsahu Obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu (od 22. hodiny do 6. hodiny).
3) Zájezd na Moravské chodníčky 2016 – již tradiční akce za burčákem, letos je možná alternativní
trasa pochodu dne 24. září 2016. Za týden se bude objednávat autobus, záloha bude činit 280,- Kč,
starosta navrhl z obecního rozpočtu přispět částkou 10.000,- Kč na dopravu, zbytek zaplatí účastníci
zájezdu. Přihlášky na úřadě se zálohou.
Hlasování o příspěvku z obecního rozpočtu na dopravu ve výši 10.000,- Kč – schváleno všemi hlasy
přítomných zastupitelů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
4) Členství ve Svazu měst a obcí – starosta přiblížil činnost Svazu a jeho význam. Členský příspěvek
činí ca. 2.200,- Kč/rok.
Starosta navrhl podat přihlášku do Svazu měst a obcí, tak aby Sukorady byly členem.
Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5) Pasportizace obce – obec udržuje spoustu podkladů z různých zdrojů (kanalizace, pozemky,
komunikace, vodoteče, atd.) – starosta vysvětlil přínos pasportizace – sloučení všech informací do
jednoho systému (Geografický informační systém = GIS), který je 4x ročně aktualizován.
6) Diskuze – starosta informoval přítomné o další vlně tzv. Kotlíkových dotací a nabídl občanům
osobní pomoc a podporu při podávání žádostí. P. Řeháček vznesl dotaz, zda si může na svém
pozemku zřídit Zoopark. Starosta poskytl informaci o stavu projektu pro novostavby. P. Draštík
pochválil paní Včelákovou za vzornou údržbu hřbitovních prostor.
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