ZÁPIS č. 7/2017
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 31. srpna 2017.
Místo konání: hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský,
P. Valentová
Nepřítomen: Dále přítomno: 14 hostů
Program:
1) Schválení prodeje pozemků č. 66/10 a 66/15 kú Sukorady
2) Schválení prodeje pozemků obce – p.č. 381/39 – ostatní plocha o výměře 491 m2, p.č.
381/40 – ostatní plocha o výměře 1.857 m2, p.č. 381/41 - ostatní plocha o výměře
1.325 m2, p.č. 381/42 – ostatní plocha o výměře 1.326 m2 a p.č. 381/43 kú Sukorady
u Hořic
3) Schválení Smlouvy s VaK HK o připojení lokality Družstevní
4) Informace k volbám do Parlamentu ČR
5) 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) Jedná se o pozemky č. 66/10 o výměře 218 m2 a 66/15 o výměře 227 m2 kú Sukorady
u Hořic, které obec nehodlá využívat a chce je prodat a tento úmysl vyhlásila na
minulém veřejném zasedání zastupitelstva dne 9. 8. 2017. Pan Martin Zvoníček,
bytem Sukorady čp. 73 projevil zájem o koupi těchto pozemků. Starosta navrhuje
pozemek p.č. 66/10 prodat za 160,- Kč/m2, za pozemek p.č. 66/10 starosta navrhuje
cenu 80,- Kč/m2 z důvodu věcného břemene inženýrských sítí obce, které si obec
nechá zapsat do katastru nemovitostí. Prodej pozemků p.č. 66/10 a 66/15 kú Sukorady
u Hořic za celkovou cenu 53.040,- Kč byl odsouhlasen všemi hlasy zastupitelů.
2) Starosta přiblížil situaci ohledně prodeje pozemků v lokalitě Družstevní – o čtyři z pěti
pozemků projevili zájem zájemci splňující podmínku trvalého pobytu po dobu 5 let.
O pozemek p.č. 381/40 kú Sukorady u Hořic o výměře 1.857 m2 projevili společně
zájem pí. Kateřina Malá, bytem Sukorady 96 a p. Štěpán Bouzek, bytem Hořice, V.
Lužické 1567. K. Malá splňuje podmínku trvalého pobytu, záloha byla složena.
Starosta zde upozornil na střet zájmů, jelikož K. Malá je jeho dcera, z tohoto důvodu
se starosta ing. Malý zdrží hlasování. Prodej pozemku p.č. 381/40 m2 za celkovou
cenu 464.250,- Kč byl odsouhlasen hlasy šesti zastupitelů, starosta ing. Malý se zdržel
hlasování.
O pozemek p.č. 381/41 kú Sukorady u Hořic o výměře 1.325 m2 projevil zájem p.
Tomáš Klazar, bytem Sukorady 66. Tomáš Klazar splňuje podmínku trvalého pobytu,
záloha byla složena. Prodej pozemku p.č. 381/41 za celkovou cenu 331.250,- Kč byl
odsouhlasen hlasy všech zastupitelů.
O pozemek p.č. 381/42 kú Sukorady u Hořic o výměře 1.326 m2 projevil zájem p.
Michal Horák, bytem Sukorady 32. M. Horák splňuje podmínku trvalého pobytu,

záloha byla složena. Prodej pozemku p.č. 381/42 za celkovou cenu 331.500,- Kč byl
odsouhlasen hlasy všech zastupitelů.
O pozemek p.č. 381/43 kú Sukorady u Hořic o výměře 1.500 m2 projevil zájem p.
Michal Kvasnička, bytem Sukorady 45. M. Kvasnička splňuje podmínku trvalého
pobytu, záloha byla složena. Zastupitel p. Miloš Kvasnička upozorňuje na střet zájmů,
jelikož uvedený Michal Kvasnička je jeho syn, p. Miloš Kvasnička se tedy zdrží
hlasování. Prodej pozemku p.č. 381/43 za celkovou cenu 375.000,- Kč byl
odsouhlasen hlasy šesti zastupitelů, M. Kvasnička se zdržel hlasování.
3) Pro schválení územního rozhodnutí výstavby inženýrských sítí lokalita „Družstevní“ si
provozovatel vodárenské struktury, na kterou bude tato lokalita připojená, vymínil
uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby vodárenské
infrastruktury „Obytná zóna Sukorady lokalita Družstevní – výstavba vodovodního
řádu“. Starosta seznámil zastupitele s obsahem smlouvy a doporučil její podepsání.
Proběhlo hlasování o schválení této smlouvy a starosta byl pověřen jejím podepsáním
– pro podpis smlouvy se vyjádřilo šest zastupitelů, pí Valentová se zdržela hlasování.
4) Volby do Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017, zájemci o účast ve
volební komisi nechť se hlásí u předsedy volební komise p. J. Voňky.
5) Diskuze: Starosta informoval přítomné o změně poskytovatele autobusové dopravy a
změně jízdního řádu autobusů – v této souvislosti starosta podal připomínku ohledně
plánovaného zrušení ranního spoje do Nového Bydžova.
Pokud budou mít občané zájem účastnit se pochodu Mutěnické chodníčky, ať se
přihlásí o úředních hodinách na OÚ, tentokrát se výlet bude konat bez finanční
podpory OÚ Sukorady, záloha na dopravu se bude vybírat ve výši 500,- Kč na osobu.
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