ZÁPIS č. 5/2016
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 20. října 2016.
Místo konání: Obecní úřad
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, Ing. L. Doubravský, M. Kvasnička, S. Soukup, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomno: 8 hostů
Program:
1) Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a Volby do zastupitelstev krajů
2) Oprava komunikace Kouty – veřejná zakázka
3) Rozpočtové opatření č.4
4) Rozpočtové opatření č.5
5) Rozpočtové opatření č.6
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 a navrhl program doplnit o
schválení výběru dodavatele na opravu komunikace Kouty. Dal hlasovat - program byl doplněn o tento bod
jednohlasně a poté celý program jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Starosta informoval o výsledcích konání Voleb do Senátu Parlamentu ČR a Voleb do zastupitelstev
krajů ve dnech 7. a 8. října 2016 a druhého kola do Senátu 14.10.2016. Starosta dále poděkoval
občanům, kteří se zúčastnili voleb a volební komisy za odvedenou práci.
2) Starosta podal přítomným bližší informace o obdržených nabídkách na opravu komunikace
v Koutech – poptány byly Opravy komunikací Zoubek s. r .o., Správa a údržba komunikací khk,
M-Silnice Hradec Králové a Rekom Nový Bydžov. K dnešnímu datu, kdy byl dán konec přijímání
nabídek obec obdržela 1 nabídku od Opravy komunikací Zoubek s. r .o. , Správa a údržba
komunikací Hk se omluvila, ostatní nereagovali. Nabídka Opravy komunikací Zoubek s. r .o.
odpovídá zadání a cena zakázky je přijatelná. Dle Vnitřní směrnice č.1/2016 o zadávání veřejných
zakázek čl. II je třeba akceptovat zastupitelstvem nižší počet předložených nabídek. Vzhledem
k cenovému průzkumu z letošního jara starosta doporučuje výběr jediné nabídky akceptovat.
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Starosta následně informoval zastupitelstvo o uzavření smlouvy bez prodlení po schůzi.
3) Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č.4 z 9.9.2016 – Oprava střechy Zbrojnice SDH
– z důvodu havarijního stavu ve výši 250.000,-Kč
4) Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č.5 z 1.10.2016 – Volby do Senátu a krajského
zastupitelstva spolu s navýšení nákladů na opravu střech zbrojnice SDH ve výši 30.000,-Kč
5) Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.6 – oprava cesty Kouty ve výši 150.000,-Kč
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
6) Diskuze – bez příspěvku.
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