ZÁPIS č. 1/2020
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 10. března 2020.
Místo konání: hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, M. Kvasnička, Mgr. P. Šťovíček, J. Voňka, S. Soukup, M. Rozum, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomni: 15 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

RO č. 10/2019
Schválení darovací smlouvy pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně
Informace Marius Pedersen – recyklační poplatek na papír
Schválení převodu nové části vodovodu na KHP Hradec Králové
Návrh pomníku 100 let založení ČR – dar od SPŠKS Hořice
Informace k domovním čističkám odpadních vod
Žádost o příspěvek na sociální politiku KHK
Setkání rodáků 2020
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
odsouhlasen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
1) Rozpočtové opatření č. 10 – poslední RO z roku 2019, jedná se o doplatky státu z výběru daní
(srážková, DPH, odvod z loterií, atp.) – celkem jde o navýšení na straně příjmů o 458.319,- Kč.
Zastupitelé vzali RO č. 10/2019 na vědomí.
2) Schválení darovací smlouvy pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně – jedná se o příspěvek na nákup
knih do knihovního fondu, obec obvykle přispívá částkou 20,- Kč na trvale bydlícího občana,
starosta navrhl darovat částku 4.500,- Kč. Návrh byl přijat všemi hlasy zastupitelů.
3) Marius Pedersen zaslal informaci o navýšení poplatku za recyklaci papíru - pro informaci.
4) Schválení převodu nové části vodovodu na KHP Hradec Králové. Zastupitelstvo obce na svém
jednání konaném dne 10.03.2020 v Sukoradech schvaluje dle §85 písm. e) zákona 128/2000 Sb. o
obcích nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
IČO: 48172898, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Kraským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 964. Předmětem nepeněžitého vkladu je stavba:
Obytná zóna Sukorady lokalita Družstevní – vodovod (SO 330 Vodovod – délka řadu 121,3 m o
světlosti 90 mm). Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem.
Návrh byl přijat pěti hlasy zastupitelů, Šťovíček a Valentová se zdrželi hlasování.
5) SPŠKS Hořice nabízí obci darem pískovcový pomník ku příležitosti 100 let založení republiky. Obec
by si provedla s instalací pomníku spojené práce.
6) Informace k domovním čističkám – existují dvě možnosti, jak řešit nevyhovující stav odpadních vod
v obci: 1. možnost – obec si vezme dotaci MŽP ČR na domovní čističky odpadních vod a rozdělí ji
mezi domácnosti – dotace je 80%, 20% by si hradili občané sami. Udržitelnost projektu je 10 let, po
které je čistička v majetku obce a musí být udržována ve funkčním a předpisy splňujícím stavu.
2. možnost – obec by mohla každoročně na jedno rozpočtové období vyhlásit titul/částku – občané
mohou žádat o příspěvek na vybudování 3-komorového septiku s biologickým dočištěním, příspěvek
obce by byl limitován rozpočtovými možnostmi daného roku.
7) Příspěvek na sociální politiku KHK – zastupitelstvo je toho názoru, že vhodnou formou pomoci by
byla spíše finanční podpora konkrétního zařízení. Zastupitelstvo bude o částce ještě jednat.
8) Sraz rodáků 2020 – zajednáno je podium, parket, party stan, hudbu, kočár s koněm, atp. Starosta
vyzval přítomné, aby přišli s vlastními nápady, případně, aby poskytli věci na retro výstavku.

Kronikář navrhl např. výstavku starých rádií, či reprodukční techniky (promítačky, atp.).
9) Diskuze: starosta informoval přítomné, že bude pokračovat oprava silnice Metličany – Králíky.
Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

