ZÁPIS č. 7/2018
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 5. prosince 2018.
Místo konání: obecní sál
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, Mgr. P. Šťovíček P. Valentová
Nepřítomen: S. Soukup
Dále přítomni: 3 hosté
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení odměn zastupitelstva na rok 2019
OZV 1/2018 o místním poplatku za svoz komunálním odpadu
Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Schválení rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2022
Směrnice 1/2018 - schválení nového knihovního řádu
Projednání dopravní situace – uzavírka mostu obchvatu Hořic
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu P.
Šťovíček, M. Rozum. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté jednohlasně
odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Starosta seznámil přítomné s Nařízením vlády ohledně stanovení odměn pro
starostu/místostarostu/zastupitele. Starosta má na starosti legální záležitosti ohledně právních věcí,
dotazníků, komunikace s úřady ohledně katastrů, Czechpoinnt, atp. Místostarosta zařizuje mj.
brigády, opravy, dozorování prací, evidence ohledně odměňování. Finanční výbor má na starosti
kontrolu dodržování schváleného rozpočtu obce, aby čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné a finance se
řídily podle stanovených předpisů. Kontrola musí proběhnout minimálně 1x ročně. Kontrolní výbor
kontroluje věci majetkové, inventarizace, zařazení a vyřazení majetku, atp. Starosta a místostarosta
v rámci své činnosti nemají nárok na DPP. P. Kvasnička pečuje o strojní zařízení, Soukup zajišťuje
odpady a veřejný rozhlas, Šťovíček mj. aktualizaci webových stránek obce.
Starosta 18740,- Kč
Místostarosta 16010,- Kč
Předseda výboru 1874,- Kč
Člen výboru 1562,- Kč
Návrh odměn pro zastupitele byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů.
2) OZV_1_2018 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu – ve znění vyhlášky se mění pouze
částka za svoz komunálního odpadu, která byla pro rok 2019 navýšena na 560,- Kč/osobu a rok.
OZV_1_2018 byla schválena všemi hlasy zastupitelů.
3) Rok 2018 se uzavírá s vyrovnanou bilancí, na bankovních účtech se nachází ca. 5,8 mio CZK.
Jedinou ovlivnitelnou položkou rozpočtu je daň z nemovitosti, která je nyní stanovena v minimální
možné výši základní sazby.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet roku 2019 jako schodkový - na straně příjmů ve výši
3.236.900,- Kč, na straně výdajů ve výši 7.507.498,- Kč. Schodek ve výši 4.270.598,- Kč je kryt
z přebytků let minulých – běžný účet.
Závazným ukazatelem se stávají v příjmech a výdajích paragrafy.
Rozpočet na rok 2019 byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Starosta navrhl dát pravomoc k vyrovnání položek rozpočtu 2018 dle skutečnosti v neomezené výši
starostovi obce s následným seznámením zastupitelů na nejbližší veřejné schůzi. Odsouhlaseno hlasy
všech zastupitelů.

4) Starosta představil rozpočtový výhled na roky 2020-2022. Rozpočtový výhled na roky 2020-2022
byl odsouhlasen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5) Knihovní řád S_1_2018. Nový knihovní řád bude platit od 1.1.2019, knihovník přítomné seznámil
s body, které byly aktualizovány, mj. zrušení poplatku za registraci čtenářů a aktualizace týkající se
GDPR. Knihovní řád S_1_2018 byl schválen všemi hlasy zastupitelů.
6) Uzavírka mostu obchvatu Hořic – M. Rozum seznámil přítomné se svou iniciativou ohledně získání
informací ohledně plánované dopravní situace.
7) Diskuze: Starosta informoval o novém ceníku pro svoz komunálního odpadu, řešeném dodatkem ke
smlouvě o svozu komunálního odpadu. Prognóza do dalších let je zvyšování nákladů a tím i poplatků
za svoz komunálního odpadu.
Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

