ZÁPIS č. 9/2017
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 25. října 2017.
Místo konání: obecní sál
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský,
P. Valentová
Nepřítomen: Dále přítomno: 19 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Rozpočtové opatření č. 11/2017
Schválení výše odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2018
Informace ke změně profilu zadavatele veřejných zakázek
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a
ověřovateli zápisu S. Soukup a J. Voňka. Starosta seznámil přítomné zastupitele s
programem, program byl poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez
připomínek.
1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce – obec každoročně dostává různé
žádosti o příspěvky – např. Mateřské školy v Dobré Vodě, SDH Sukorady, atp. Zákon
požaduje stanovení pravidel, za jakých obec může prostředky z rozpočtu uvolňovat.
Účelem je stanovit jednotný postup při poskytování dotací, starosta přítomné seznámil
s navrhovanými pravidly. Pravidla a přílohy budou dostupná na obecním úřadě a webu
obce.
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Sukorady byla přijata všemi hlasy
zastupitelů.
2) Rozpočtové opatření č. 11/2017 – jedná se o navýšení rozpočtu na příjmové stránce
(mj. z důvodu prodeje pozemků) o 1.738.210,- Kč. Na straně výdajové se jedná o
navýšení o částku 199.194,- Kč (navýšení výdajů na rekonstrukci hospody, činnost
místní správy, atd.). Celkově se jedná o navýšení na straně příjmové o 1.539.016,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 11/2017 bylo schváleno všemi hlasy zastupitelů.
3) Odměny členů zastupitelstva – starosta seznámil přítomné se zákonem č. 99/2017,
kterým se mění zákon o obcích, a tím i pravidla pro poskytování odměn členů
zastupitelstva obcí. Starosta seznámil přítomné s částkami odměn, které jednotlivým
funkcím v zastupitelstvu v roce 2018 budou vypláceny.
Starosta 17.520,- Kč
Místostarosta 11.800,- Kč
Předseda výboru 1.752,- Kč
Člen výboru 1.460,- Kč.
Odměny členů zastupitelstva byly schváleny všemi hlasy zastupitelů.
4) Starosta vysvětlil povinnosti obce ohledně zadávání veřejných zakázek a jejich
zveřejňování prostřednictvím veřejného portálu veřejných zakázek. Poskytovatel

profilu zadavatele veřejných zakázek obce ZINFO ukončil svoji činnosti a obec byla
nucena přeregistrovat svůj profil na portál zadavatele veřejných zakázek
e-verejnezakazky.
Dále starosta přiblížil povinnosti obce vyplývající z nového zákona o ochranně
osobních údajů platného od 15. května 2018 (GDPR). Začátkem roku proběhne
kontrolní audit a na základě jeho doporučení budou přijata potřebná opatření,
abychom splnili literu tohoto zákona.
5) Diskuze: 18. listopadu 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu. P. Draštík upozornil
na to, že v kontejnerech na plasty se nacházejí hmoty, které tam nemají co dělat, a
navrhl, aby se lidem např. prostřednictvím obecního rozhlasu připomnělo, co do
jakého kontejneru patří či nepatří. Starosta uvedl, že obecně jsou výsledky třídění
odpadu v naší obci dobré, pravidelně informace o třídění obec uveřejňuje v místním
Zpravodaji a informace jsou vyvěšeny i na sběrném místě.
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