ZÁPIS č. 1/2018
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 28. února 2018.
Místo konání: obecní sál
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomno: 22 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Rozpočtové opatření č. 1/2018
Projekty obce na rok 2018
Aktualizace Územního plánu obce
Obnova hasičské techniky
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) Rozpočtová opatření č. 14/2017 a 15/2017 z 31.12.2017 – jedná se o navýšení příjmů o 13.946,- Kč
z pronájmu pozemků a navýšení z rozpočtového určení daní, celkem byl rozpočet navýšen o
206.946,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2018 – navýšení příjmu o 26.081,- Kč, na výdajové straně navýšení o
22.981,- Kč, celkové zvýšení rozpočtu na straně příjmů o 3.100,-.
Zastupitelstvo vzalo tato rozpočtová opatření na vědomí.
2) Jedná se o výstavbu inženýrských sítí v pro novou zástavbu, dále o projekt na výstavbu garáže vzadu
za OÚ – stavební povolení bylo uděleno, jsme ve fázi podání výzvy nabídek, projekt na sportovní
hřiště vedle dětského hřiště, projekt na obnovu elektrických rozvodů ve staré hasičárně.
3) Stávající územní plán je z let 2010-2011. I vzhledem k legislativním změnám je potřeba územní plán
upravit. Starosta vyzval občany, aby v případě potřeby provedení změn v územním plánu, se na něho
obrátili. Podněty budou do budoucího plánu zapracovány.
4) Obec vysoutěžila pro SDH Sukorady novou hasičskou cisternu LIAZ. Auto je zaplacené a připravené
k odběru. Stará cisterna TATRA bude v letošním roce nabídnuta k odprodeji.
5) Diskuze: Starosta apeloval na občany, aby odpad do kontejnerů řádně třídili, pro odevzdání větších
elektrospotřebičů je možné kontaktovat starostu, místostarostu, S. Soukupa nebo M. Kvasničku.
Nebezpečný odpad typu vyjetých olejů a použitých olejových filtrů, se vybírá až v okamžiku svozu
nebezpečného odpadu 2x ročně. Pneumatiky se již nevybírají vůbec, občané je mohou bezplatně
odevzdat v každém pneuservisu.
Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

