ZÁPIS č. 4/2019
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 26. června 2019.
Místo konání: hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Kvasnička, S. Soukup
Nepřítomen: M. Rozum, Mgr. P. Šťovíček, P. Valentová
Dále přítomni:
hostů
Program:
1)
2)
3)
4)

Rozpočtové opatření 5/2019
Schválení závěrečného účtu a schválení účetní závěrky za rok 2018
Schválení dodatku smlouvy s firmou KVIS Pardubice
Schválení podmínek převedení přípojek elektřiny a vody do majetku stavebníků v lokalitě
Družstevní
5) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byl určen J. Voňka a ověřovateli zápisu S. Soukup
a M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté jednohlasně
odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Rozpočtové opatření 5/2019 na straně příjmů úprava obdržené dividendy Veolia a zvýšení příjmů za
energie hospoda celkem o 18319,- Kč. Na straně výdajů byl navýšen rozpočet za stavbu pergoly o
120.000,-Kč. Upravený rozpočet je zvýšen na výdajové starně o 101681,- Kč.
2) Starosta připomněl pozitivní výsledek auditu bez připomínek, na základě auditu byl zpracován
závěrečný účet, který je k nahlédnutí na obci a na webových stránkách.
Starosta vyjmenoval základní položky závěrečného účtu a podal k nim bližší vysvětlení. Například
na daňových příjmech se jedná o 4.065.485,96 Kč, na výdajích 2.132.224,17 Kč, výsledek
hospodaření ke konci roku 2018 byl pozitivní, ve výši 1.777.180,25 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 všemi hlasy zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad všemi přítomnými hlasy zastupitelů.
3) Probíhající stavba inženýrských sítí v lokalitě Družstevní, byla dočasně pozastavena. Starosta
vysvětlil důvody – nevhodné podloží stavby – vyžádá si dodatek smlouvy s navýšením rozpočtu o
198.254,- bez DPH na celkovou výši za stavbu 3.895.589,- bez DPH (4.713.663,- včetně DPH)
Dodatek smlouvy č.1 byl projednán a schválen všemi přítomnými zastupiteli.
4) Starosta obce upozornil na nutnost převést položky stavby – vodovodní přípojky – před ukončením
stavby do majetku stavebníků. V opačném případě by je obec musela účetně zařadit do majetku a
vypořádání se stavebníky by bylo problematičtější. Navrhuje tedy vystavit stavebníkům faktury na
částečnou úhradu celkových nákladů přípojek ve výši 159511,88 Kč a to dle jednotlivých podílů
stavebníků takto :
- Michal Kvasnička 18.000,- Kč
- Tomáš Klazar
22.000,- Kč
- Michal Horák
22.000,- Kč
- Štěpán Bouzek 22.000,- Kč
- Martin Prachař 22.000,- Kč
Zbytková částka 53511,88 bude stavebníkům poskytnuta formou daru ve výši 10702,38 Kč na
každý stavební pozemek.
Návrh byl schválen všemi hlasy 4 přítomných zastupitelů.

5) Diskuze – pí. Včeláková poptala celkovou cenu za stavbu pergoly – starosta vysvětlil, že cena zatím
není konečná, ale celkové náklady v roce 2019 budou do výše 120.000,-Kč. Další dotaz na rozesílání
informací pro občany pomocí SMS zpráv byl starostou vysvětlen jako nadstavbový a pro velikost
naší vesnice zbytečný. Bude poptána cena rozšíření.

