ZÁPIS č.3/2017
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 12. dubna 2017.
Místo konání: hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský,
P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomno: 26 hostů
Program:
1) Delegování starosty na valnou hromadu VAK HK, a.s.
2) Schválení nákupu podílu pozemků Kouty
3) Schválení žádosti o bezúplatný převod podílu pozemků č. 282/8 a 801/1 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
4) Rozpočtové opatření č. 5/2017
5) Schválení zápisu obecní kroniky za rok 2016
6) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a
ověřovateli zápisu Miloš Kvasnička a Stanislav Soukup. Starosta seznámil přítomné
zastupitele s programem, program byl poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými
zastupiteli bez připomínek.
1) Jako akcionáři firmy VAK HK, s.r.o. se můžeme zúčastnit valné hromady společnosti
– návrh: na valné hromadě v červnu 2017 bude obec zastupovat starosta Ing. Petr
Malý. Návrh byl schválen jednohlasně.
2) Starosta informoval přítomné o smlouvě na koupi podílů na pozemcích v Koutech ve
výši 6/48 od pí. A. Eliášové za celkovou cenu 25.060,- Kč. Návrh uzavřít smlouvu byl
schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl obci bezúplatný převod 2/8
podílu z pozemku č. 282/8 o výměře 258 m2 a 2/8 podílu z pozemku 801/1 o výměře
1009 m2. Zastupitelstvo všemi hlasy schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod
podílů uvedených pozemků.
4) Starosta seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 5/2017. Rozpočtové
opatření ve výši 130.000,- Kč na straně výdajů s financováním z přebytku loňského
roku bylo schváleno všemi hlasy zastupitelů.
5) Kronikář obce p. V. Šťovíček předal přítomným k nahlédnutí obecní kroniku a
informoval je, že vytištěné exempláře kroniky jsou na OÚ k nahlédnutí, v budoucnu
by mohly být k dispozici i na internetu. Kronikář mj. zdůraznil význam vedení obecní
kroniky.
Zastupitelé schválili zápis do obecní kroniky za roky 2014/2015/2016 všemi hlasy.
6) Diskuze: starosta připomněl přítomným termíny svozu velkoobjemového odpadu,
železného šrotu a nebezpečného odpadu.
Starosta informoval přítomné, že v letošním roce dojde k připojení a aktivaci již
položeného optického kabelu – tzn. v případě, že se najde provozovatel, bude možno
realizovat vysokorychlostní internet.
Starosta informoval o zrušení nájemní smlouvy na garážování hasičské tatry od března
2017, nájem bude bezúplatný.
Knihovník navrhl možné akce, na které by se v rámci obce mohl vypravit zájezd –
Flora Olomouc, Zahrada Čech Litoměřice, Země Živitelka v Českých Budějovicích,

zájezd do Prahy, atp.
Starosta připomněl, že příští rok bude 100. výročí založení republiky a vyzval
přítomné, aby navrhli možné způsoby oslav.
F. Včeliš vznesl dotaz na využití hromad hlíny na hřišti – starosta vysvětlil záměr
touto hlínou lemovat budoucí sportovní hřiště, což vysvětluje stávající nedokončený
stav.
Pí. Šlapáková vznesla dotaz na rekonstrukci rybníka v Koutech – starosta odpověděl,
že rekonstrukce proběhne, až bude rybník v majetku obce.
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