ZÁPIS č. 7/2016
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 21. prosince 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) Příspěvek pro knihovnu V. Čtvrtka Jičín
2) Schválení předčasného splacení úvěru u KB
3) Rozpočtové opatření č. 7/2016 ,8/2016 a 9/2016
4) Schválení poslední roční rozpočtové změny
5) Schválení návrhu úvěru u KB
6) Schválení rozpočtu obce na rok 2017
7) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová 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) Knihovník M. Rozum přiblížil význam knihovny V. Čtvrtka v Jičíně pro knihovny v malých obcích,
centrální knihovna malé knihovny významně podporuje a naše obec využívá její ověřený výpůjční
systém.
Návrh: stanovení výše příspěvku na 20,- Kč na 1 obyvatele obce.
Hlasování: návrh byl přijat všemi hlasy zastupitelů.
2) Starosta navrhl předčasné splacení úvěru u KB ve výši 212.462,-Kč z důvodu refinancování a
schválením nového úvěru. Termín splacení – do 30.12.2016.
Hlasování : schváleno všemi hlasy
3) Starosta seznámil zastupitele a přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 7/2016.
Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.7/2016 bere na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 8/2016 – starosta seznámil zastupitele s obsahem rozpočtového opatření
8/2016:
1) navýšení na straně příjmů o 27.422,- Kč ( nájemné za pozemky)
2) navýšení na straně výdajů o 238.339,- Kč.
Úprava rozpočtu celkem o -210.917,- Kč.
Na straně výdajů: předčasné splacení úvěru u KB, navýšení výdajů na odpady a sankce za
předčasné splacení úvěru KB.
Hlasování : Opatření č.8 schváleno všemi hlasy
Starosta seznámil zastupitele a přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 9/2016.
Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.9/2016 schvaluje všemi hlasy.
4) Starosta seznámil přítomné s nutností vyrovnat ke konci roku položky rozpočtu na rok 2016 dle
skutečnosti a navrhl dát pravomoc tyto změny v neomezené výši nechat schválit starostou obce
s následným seznámením zastupitelů na nejbližší veřejné schůzi.
Hlasování : odsouhlaseno všemi hlasy
5) Starosta seznámil přítomné s návrhem nového úvěru u KB, účelem úvěru je nákup pozemků č. 72/1 a
66/13 k.u. Sukorady u Hořic. Výše úvěru je 870.000,-Kč, splatnost 6 let, fixace sazby na 3 roky,
úroková sazba 1,01% p.a., zajištění blankosměnkami 2 kusy.
Hlasování : odsouhlaseno všemi hlasy
6) Rozpočet obce Sukorady na rok 2017:
Starosta přiblížil situaci ohledně záměru odkupu pozemků v Koutech, kde má obec v současnosti
pouze částečný podíl, tak aby obec měla větší možnost investic do úprav těchto pozemků (např.
silnice, rybník).
Starosta seznámil přítomné s katastrálním stavem pozemků, jejichž nákup obec bude financovat

novým úvěrem u KB.
Starosta poskytl informaci ohledně záměru podniknout kroky ke zjištění informací potřebných pro
další rozhodnutí ohledně případné realizace cyklostezky směr Hořice.
Starosta představil položkový rozpočet na rok 2017 a přiblížil obsah vybraných položek/projektů.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů
2.765.700,- Kč. Závazným ukazatelem se stanovují paragrafy. Usnesení o rozpočtu na rok 2017 bylo
přijato všemi hlasy.
7) Diskuze: Starosta informoval o plánované instalaci zabezpečení obecního úřadu, chodby a hospody,
a to v důsledku nedávného vloupání do budovy obecního úřadu.
Provozovatel hospody připomínkoval protékání WC na hřišti a tudíž neúměrně vysokou spotřebu
vody. Starosta připomněl nutnost kontrolovat stav WC pravidelně a navrhl instalovat lepší zámky a
doporučil především dohlédnout na pečlivé zamykání.
Starosta zvažuje do budoucna využít možnosti služeb nezávislých komerčních auditorů. Hospodaření
letošního roku bude s přebytkem, na účtech obec disponuje částkou ca. 2,2 milionu.
Starosta poděkoval občanům za včasné zaplacení poplatků za rok 2016 a připomněl akce realizované
v roce 2016 (výsadba na hřišti, projektová příprava pozemků k prodeji, výměna střechy na hasičárně,
oprava komunikace v Koutech, atp.).
Starosta poděkoval zastupitelům za jejich činnost v uplynulém roce.
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