ZÁPIS č. 8/2017
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 20. září 2017.
Místo konání: hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský,
P. Valentová
Nepřítomen: Dále přítomno: 15 hostů
Program:
1) Schválení prodeje pozemku obce – p. č. 381/39 – ostatní plocha o výměře 491 m2 kú
Sukorady u Hořic
2) Výběr dodavatele elektrické energie na roky 2018-2020
3) Rozpočtové opatření č. 10/2017
4) Moravské chodníčky 2017
5) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a
ověřovateli zápisu Ing. Doubravský a M. Rozum. Starosta seznámil přítomné zastupitele s
programem, program byl poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez
připomínek.
1) Jedná se o pozemek p. č. 381/39 – ostatní plocha o výměře 491 m2 kú Sukorady u
Hořic, poslední pozemek z lokality „Družstevní“, o který projevil zájem p. Martin
Prachař, bytem Na Magistrále 796, Kolín. Pan Prachař složil zálohu a vzhledem
k tomu, že nikdo z trvale bydlících občanů Sukorad o tento pozemek neprojevil zájem,
je tak jediným uchazečem. Prodej pozemku p.č. 381/39 za celkovou cenu 122.750,Kč byl odsouhlasen hlasy všech zastupitelů.
2) Smlouva se stávajícím dodavatelem elektrické energie firmou Amper Market a.s. bude
končit ke konci roku. Starosta si na nové období vyžádal nabídky od firmy Amper
Market i ČEZ – odběrná místa - veřejné osvětlení, OÚ, požární zbrojnice a hospoda
v budově OÚ. Nabídky ceny za elektřinu obou dodavatelů jsou téměř shodné, celková
cena v nabídce ČEZu je o ca. 5 tisíc Kč vyšší. Nabídka Amper Marketu je tudíž
výhodnější.
Návrh hlasování: Obec Sukorady zůstane i nadále u dodavatele elektrické energie
Amper Market a.s.. Návrh byl schválen všemi hlasy zastupitelů.
3) Rozpočtové opatření č. 10/2017 – jedná se o navýšení rozpočtu na příjmové stránce o
částku 53.040,- Kč z důvodu příjmu z prodeje pozemků panu Zvoníčkovi.
4) Bude se konat zájezd na Moravské chodníčky 2017, zájemců je již více než 30, tzn.,
bude se objednávat velký autobus, tudíž se můžou přidat i další zájemci mimo obec.
Vybírá se nevratná záloha 500,- Kč. Čas odjezdu bude ještě upřesněn.
5) Diskuze: Starosta informoval přítomné o možnosti účastnit se školení o práci
v zastupitelstvu.
ČEZ žádá občany, aby v blízkosti transformátorů a vedení vysokého napětí prořezali
přerůstající zeleň.

Starosta informoval o dalším kole dotací na výměnu kotlů od Královéhradeckého kraje,
zájemcům nabízí zprostředkování informací a podání vlastní žádosti.
Starosta informoval přítomné o tom, že zemědělské družstvo v Bašnicích slíbilo po
skončení sklizně uklidit znečištěné chodníky.
Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

