ZÁPIS č. 7/2020
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 1. prosince 2020
Místo konání: Obecní úřad
Přítomni: Ing. P. Malý, M. Kvasnička, Mgr. P. Šťovíček, M. Rozum, P. Valentová, J.Voňka
Nepřítomen: Dále přítomni: 0 hostů
Program:
1) Oznámení o odstoupení zastupitele obce p. Stanislava Soukupa.
2) Schválení místních poplatků na rok 2021
- poplatek za psa, poplatek za svoz komunálního odpadu
3) Schválení výše stočného na rok 2021
4) Schválení příspěvku – MŠ Dobrá Voda, narození dítěte
5) Schválení odměn – kronikář.
6) Schválení místní vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2021
7) Schválení dohod o provedení práce zastupitelů
8) Schválení odměn zastupitelů na rok 2021
9) Schválení rozpočtu na rok 2021
10) Rozpočtové opatření č. 7/2020 a 8/2020
11) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu M.
Rozum a M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté
odsouhlasen pěti hlasy přítomných zastupitelů.
1) Ke dni 10.11.2020 odstoupil z funkce zastupitele obce pan Stanislav Soukup.
2) Schválení místních poplatků na rok 2021 – starosta navrhl ponechat poplatek za psa ve stávající výši
50,- Kč i na rok 2021. Návrh byl schválen hlasy 6 zastupitelů.
Starosta navrhl stanovit výši poplatku za svoz komunálního odpadu na základě nákladů roku 2020
na 650,- Kč/osobu a rekreační objekt. Návrh byl schválen hlasy 6 zastupitelů.
3) Na základě kalulace stočného za rok 2020 je starosotu navržena částka 300,- Kč na poplatníka na
stočné na rok 2021. Tento návrh byl odsouhlasen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4) a) Schválení příspěvku – MŠ Dobrá Voda – i z naší obce do MŠ Dobrá Voda dojíždějí děti – navržený
příspěvek ve výši 500,- Kč na dojíždějící dítě byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
b) Příspěvek při narození dítěte – jedná se o nenárokovatelný příspěvek, je nutno o něj písemně
požádat. Zastupitelstvo posoudí, zda je dostatečně prokázáno, že rodiče dítěte mají vážný zájem
v naší obci trvale bydlet. Nezbytnou podmínkou je bezdlužnost žadatelů vůči obci a alespoň jeden
rodič včetně narozeného dítěte musí mít v Sukoradech trvalý pobyt. Navržen byl příspěvek ve výši
10.000,- Kč, tento návrh byl schválen 6 hlasy zastupitelů.
5) Schválení odměn – kronikář – návrh odsouhlasit odměnu ve výši 6.000,- Kč na rok 2021 pro
kronikáře byl schválen hlasy 6 zastupitelů.
6) Starosta seznámil s návrhem Místní vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2021.
Návrh byl přijat všemi hlasy.
7) Schválení dohod o provedení práce zastupitelů – pokud zastupitelé budou pro obec provádět práce
naDoPP, je nutné tuto činnost mít předem schválenou zastupitelstvem. Se zastupitelkou Petrou
Valentovou bude uzavřena DoPP na vedení agendy evidence obyvatelstva a obsluha CzechPointu v
rozsahu max. 300 hodin a to na období 1.1.2020 až 31.12.2020. DoPP s ostatními členy
zastupitelstva s vyjímkou starosty a místostarosty bude uzavřena na údržbu veřejné zeleně, výsadbu
zeleně v obci, výkon zednických prací pro obec, údržbu obecní techniky, hlášení obecního rozhlasu,

natěračské, lakýrnické, stavební, elektrikářské, tesařské a jiné manuální a obslužné činnosti
nejrůznějšího typu pro obec a to na období 1.1.2021 až 31.12.2021.
DoPP se zastupitelem Milošem Kvasničkou v tomto znění v max rozsahu 300 hod.
DoPP se zastupitelem Michalem Rozumem v tomto znění v max rozsahu 300 hod.
DoPP se zastupitelem Mgr. Pavlem Šťovíčkem v tomto znění v max rozsahu 300 hod.
Tato znění dohod byla schválena všemi hlasy přítomných zastupitelů.
8) Schválení odměn zastupitelů – výše odměn zůstává pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020.
Maly 18740 starosta
Voňka 16010 místostarosta
Valentova 3437 předseda kontrolní výbor
Rozum 1562 člen výboru
Kvasnicka 1562 člen výboru
Šťovíček ml. 1874 předseda finanční výbor
Odměny zastupitelů na rok 2021 byly schváleny všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9) Rozpočet na rok 2021: starosta přítomné seznámil s hlavními body rozpočtu obce na straně příjmů i
na straně výdajů. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce jako vyrovnaný. Na straně příjmů je
2.938.000,- Kč. Na straně výdajů je částka 2.938.000,- Kč.
Závazným ukazatelem se stávají v příjmech a výdajích paragrafy. Rozpočet na rok 2021 byl schválen
všemi hlasy zastupitelů.
Starosta navrhl dát pravomoc k vyrovnání položek rozpočtu 2021 dle skutečnosti v neomezené výši
starostovi obce s následným seznámením zastupitelů na nejbližší veřejné schůzi. Odsouhlaseno
všemi hlasy.
Dále byli přítomní seznámeni s rozpočtovým výhledem na roky 2022 až 2024. Tento rozpočtový
výhled byl schválen všemi hlasy zastupitelů.
10) Rozpočtové opatření č. 7/2020 zastupitelstvo bere na vědomí. RO č. 8/2020 zastupitelstvo bere na
vědomí.
11) Diskuze: Starosta seznámil přítomné s počty nakažených Covid-19 a vývojem v ORP Hořice
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