ZÁPIS
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 1. března 2017.
Místo konání: hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, P. Valentová
Nepřítomen: Ing. L. Doubravský
Dále přítomno: 17 hostů
Program:
1) Informace o proběhlé kontrole hospodaření obce za rok 2016
2) Rozpočtové opatření č.4/2017
3) Zpráva o stavu rustikálních pozemků v Koutech
4) Schválení kupní smlouvy - pozemky Kouty
5) Schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2020
6) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a
ověřovateli zápisu J. Voňka a M. Rozum. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem,
program byl poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Starosta informoval přítomné o proběhlé kontrole hospodaření obce za rok 2016.
Závěr kontroly byl bez výhrad.
2) Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů. Týká se
příspěvku knihovně Václava Čtvrtka, který byl odsouhlasen na minulém zasedání, ve
výši 4.260,- Kč.
3) Starosta seznámil přítomné se stavem rustikálních pozemků v Koutech. Jedná se
jednak o pozemky, kde obec má zájem pozemky vykoupit a nechat si je ve svém
vlastnictví – jedná se např. o příkopy, cestu, rybník a část lesa. Dále se jedná o
pozemky (tzv. seznam č. 2, např. orná půda, zahrada, stavební pozemky, atd.), které
jsou v užívání, ale současně jsou vlastněny několika spolupodílníky, z nichž jedním je
i obec Sukorady. Starosta spolumajitelům písemně navrhl na jedné straně odkup jejich
podílů na pozemcích ze seznamu č. 1 a současně odkup jejich podílů ze seznamu č. 2,
které v současné době užívají a které obec chce odkoupit za účelem scelení pozemků
(a jejich následného prodeje stávajícím uživatelům). Jednání pokračují.
4) Starosta nechal udělat odhad ceny pozemků z části 1 a jejich průměrem získal kupní
cenu pro pozemky ze seznamu č. 2. Připraveny jsou 3 smlouvy spolupodílníků: p. M.
Šulc, p. J. Sotona (zastoupen soudem ustanoveným opatrovníkem statutárním městem
Liberec zastoupeným na základě pověření Markétou Mazánkovou) a p. N. Janderová.
Zastupitelstvo schvaluje :
Uzavření smlouvy o nákupu podílu pozemků dle přílohy č. 1 od p. M. Šulce, bytem
Sukorady 94, ve výši 38.141,- Kč - bylo odsouhlaseno všemi hlasy zastupitelů.
Uzavření smlouvy o nákupu podílu pozemků dle přílohy č. 2 od p. J. Sotony, bytem
Jáchymovská 253/5, Liberec, ve výši 14.793,- Kč - bylo odsouhlaseno všemi
přítomnými zastupiteli.
Uzavření smlouvy o nákupu podílu pozemků dle přílohy č. 3 od pí. N. Janderové,
bytem Náměstí míru 356, Smiřice ve výši 19.070,- Kč - bylo odsouhlaseno všemi
hlasy zastupitelů.
5) Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2018 - 2020. Byly
upřesněny položky týkající se přípravy pozemků pro výstavbu rodinných domů,
inženýrských sítí, apod.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020 byl schválen všemi přítomnými
zastupiteli bez připomínek.
6) Diskuze: Starosta podal přítomným informaci z Bezpečnostní zprávy PČR o
evidovaných přestupcích a trestných činech spáchaných na území obce. Byl vznesen
dotaz ohledně stavu silnice v Sukoradech – starosta uvedl, že jednání jsou v chodu –
stranami jednání jsou Královéhradecká provozní a SÚS, zatím nedošlo k dohodě o
financování oprav. Na jaře budou ze strany obce iniciována další jednání.
Byl vznesen dotaz ohledně termínu stanovení ceny pozemků – obec čeká na
dokončení projektů inženýrských sítí.
Starosta pozval sukoradské důchodkyně na oslavu svátku MDŽ, která se bude konat
v neděli 12. března 2017.
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