ZÁPIS č. 6/2016
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 16. listopadu 2016.
Místo konání: hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, Ing. L. Doubravský, M. Kvasnička, S. Soukup, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomno: 15 hostů
Program:
1) Schválení příspěvku pro MŠ Dobrá Voda
2) Schválení příspěvku pro Tělovýchovná jednota Sokol Myštěves
3) Schválení koupě pozemků č.72/1 a č.66/13 kú Sukorady
4) Schválení místních poplatků na rok 2017
5) Schválení výše platby za stočné 2017
6) Schválení sazby za práci pro obec formou dohody o provedení práce
7) Informace o opravě cesty v Koutech
8) Informace o převodu práv o technicko-provozní činnosti při provozování kanalizace v obci Sukorady
9) Informace ke sběru nebezpečných odpadů
10) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu ing.
Doubravský a M. Rozum. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté
jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Obec obdržela žádost ZŠ a MŠ Dobrá Voda o příspěvek na nákup hraček, knih a sportovních potřeb.
Ze Sukorad do školky dochází 7 dětí, navržen byl příspěvek ve výši 500,- Kč na jedno dítě.
Celkový příspěvek činí 3.500,- Kč.
Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
2) Obec obdržela žádost TJ Sokol Myštěves o příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Ze Sukorad není žádné
dítě členem TJ Sokol Myštěves.
Žádost nebyla schválena.
3) Proběhla jednání mezi pí.Stuchlíkovou a starostou o koupi pozemků č. 72/1 (6.456 m2) a č. 66/13
(136 m2) k.ú. Sukorady do majetku obce. Byla sjednána cena 165,- Kč/m2, při celkové výměře
6.592 m2 činí celková částka 1.087.680,- Kč. Na těchto pozemcích je uvažováno s prostorem pro
volnočasové aktivity.
Starosta tedy doporučil uzavřít smlouvu o koupi za výše uvedených podmínek s částečným
profinancováním půjčkou u finančního ústavu KB a.s.
Návrh byl přijat všemi hlasy.
4) Starosta prezentoval přítomným přehled nákladů na odpady v rámci obce. Celkové náklady činí
156.288,- Kč, po odečtení příjmů za tříděný odpad činí náklady na komunální odpad 113.276,50 Kč.
Při počtu platících subjektů 223 je poplatek 508,- Kč. Starost navrhl výši poplatku pro rok 2017
500,- Kč na poplatníka. Současně s tím je upravena OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (č. 1/2016).
Výše poplatku včetně OZV 1/2016 byla odsouhlasena všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5) Platba za stočné – starosta prezentoval přehled výpočtu stočného, porovnal předpokládanou
skutečnost letošního roku s plánem roku 2016. Na příští rok nedochází ke změnám a je tedy navržena
stejná výše poplatku 6,29 Kč/m3, tzn. 220,- Kč na poplatníka.
Návrh byl schválen všemi hlasy.
6) Návrh ponechat stávající sazbu za práci pro obec formou dohody o provedení práce ve výši 90,Kč/hod. byl schválen všemi hlasy.
7) Starosta podal přítomným informaci o stavu prací na opravě krytu cesty v Koutech.
8) Starosta informoval, že dochází k převodu práv a povinností firmy Irena Kalousková-Kalvoda na
firmu Kalvoda služby s.r.o. ve věci mandátní smlouvy o technicko-provozní činnosti při provozování
kanalizaci v obci Sukorady.

9) Dne 3. 12. 2016 proběhne svoz nebezpečných odpadů, elektroodpad je třeba dovézt v kompletní
stavu.
10) Diskuze: Starosta připomněl povinnost nechat do konce roku zařídit revizi kotle o výkonu 10–300
kW. Občané projevili zájem o zprostředkování schůzky s revizním technikem, starosta nabídl
občanům návštěvu OÚ a pomoc s vyhledáním příslušného technika. Podmínkou je znalost výrobce
kotle. Organizace samotné revize bude na majiteli objektu.
Ing. Doležal se dotazoval na vyvážení hlíny na hřiště, starosta odpověděl, že se jedná o vytváření
valu kolem uvažovaného multifunkčního hřiště.
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