ZÁPIS
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 21. června 2017.
Místo konání: hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský,
P. Valentová
Nepřítomen: 0
Dále přítomno: 20 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu pro základní školy
Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Sukorady za období 2011-2016
Schválení závěrečného účtu a schválení účetní závěrky za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
Informace k zájezdu Flora Olomouc
Návrh železničního řádu 2017/2018
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a
ověřovateli zápisu M. Kvasnička a S. Soukup. Starosta seznámil přítomné zastupitele s
programem, program byl poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez
připomínek.
1) Pro docházení dětí ze Sukorad do hořických škol je nutno sjednat Dohodu o vytvoření
společného školského obvodu pro základní školy. Dohoda zajišťuje sukoradským
dětem místo na druhém stupni jedné ze základních škol v Hořicích.
Uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu pro základní školy bylo
schváleno všemi hlasy zastupitelů.
2) Starosta informoval přítomné o nutnosti schválit Zprávu o uplatňování územního
plánu Sukorady za období 2011-2016. Územní plán pro naši obec může zůstat
v nezměněné podobě, s výjimkou jednoho podnětu na změnu využití pozemku. Zpráva
byla schválena všemi hlasy zastupitelů.
3) Starosta připomněl pozitivní výsledek auditu bez připomínek, na základě auditu byl
zpracován závěrečný účet, který je k nahlédnutí na obci.
Starosta vyjmenoval základní položky závěrečného účtu a podal k nim bližší
vysvětlení.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 všemi hlasy zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2016 a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad všemi hlasy zastupitelů.
4) Rozpočtové opatření č. 7/2017 se bere na vědomí – jedná se o přesun položek mezi
položkami odpadní voda a místní správa a navýšení pojistného.
Rozpočtové opatření č. 8/2017 – v měsíci červnu došlo k vyčerpání padesátitisícového
rozpočtu hasičů. V rámci rozpočtového opatření č. 8/2017 obec navyšuje rozpočet
hasičů o 10.000,- Kč. Rozpočet se na straně výdajů navyšuje o 10.000,- Kč, na straně
příjmů se navyšuje o částku 29.377,- Kč. Rozpočtové opatření 8/2017 bylo
odsouhlaseno všemi zastupiteli.
5) Knihovník informoval přítomné o plánovaném zájezdu na akci Flora Olomouc.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ, v knihovně či v hospodě.
6) Starosta podal informaci k novému železničnímu řádu od 10. 12. 2017 – 8. 12. 2018.

Na trati relevantní pro Sukorady nedochází k žádným zásadním změnám.
7) Diskuze: p. Draštík se ptá, jak pokračuje prodej a nákup pozemků v Koutech, starosta
podal informaci. Dále p. Draštík připomínkuje neuklizené chodníky s tím, že lidé by si
měli zametat sami. Starosta na to reagoval informací o záměru obce zakoupit traktůrek
se zametačem. P. Včelák vznesl návrh na zavedení zákazu podomního prodeje.
Zastupitelé se tímto tématem budou zabývat.
Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

