ZÁPIS č. 11/2017
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 13. prosince
2017.
Místo konání: obecní sál
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, L.
Doubravský
Nepřítomen: P. Valentová omluvena
Dále přítomno: 14 hostů
Program:
1) Dotace obce na rok 2018
2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti st.p.ř. 206
3) OZV o místním poplatku za provoz odpadů
4) Rozpočet obce na rok 2018
5) Rozpočtový výhled na roky 2019-2021
6) Společný školský obvod
7) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena M. Rozum a
ověřovateli zápisu S. Soukup a M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s
programem, program byl poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli
bez připomínek.
1) Dotace obce na rok 2018
Obec Sukorady obdržela dvě žádosti o dotace. První žádost přišla od SDH
Sukorady na činnost ve výši 55.000 Kč. Druhá dotace od hokejistů v hodnotě
5.000 Kč. Starosta navrhl poskytnout dotaci SDH v 8.000 Kč a hokejistům
v hodnotě 1.000 Kč. L. Doubravský podotkl, aby se při žádosti o dotace více
specifikovalo, na co se tyto finanční prostředky použijí. Žádost o dotaci ve výši
55.000 Kč byla schválena hlasy všech zastupitelů ve výši 8.000 Kč bez omezení
účelu použití v rozsahu žádosti s povinností doložit doklady účelu. Žádost o
dotaci hokejistům ve výši 5.000 Kč byla schválena hlasy 5 členů zastupitelstva
ve výši 2.000 Kč. Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlasování.
2) Starosta seznámil zastupitele a přítomné s obsahem Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-2013173/VB/1 prost.p.ř. 206. pro firmu ČEZ
Distribuce a.s. Smlouva byla schválena hlasy 5 členů zastupitelstva. Jeden člen
zastupitelstva se zdržel hlasování.

3) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta seznámil přítomné s obsahem OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Zastupitelstvo schválilo OZV č.1/2017 jednohlasně.
4) Rozpočet obce na rok 2018
Starosta seznámil přítomné s položkovým rozpočtem na rok 2018. Rozpočet je
koncipovaný jako vyrovnaný. Na straně příjmů se jedná o částku 2.970.300 Kč. Na
straně výdajů je to částka 2.970.300 Kč. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok
2018 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 2.970.300 Kč. Závazným ukazatelem
se stanovují paragrafy. Usnesení o rozpočtu na rok 2018 bylo přijato hlasy všech
přítomných zastupitelů.
Starosta navrhl dát pravomoc k vyrovnání položek rozpočtu 2017 dle skutečnosti
v neomezené výši starostovi obce s následným seznámení zastupitelů na nejbližší
veřejné schůzi. Odsouhlaseno hlasy všech zastupitelů.
5) Rozpočtový výhled na roky 2019-2021
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce Sukorady na roky 2019
až 2021. Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled hlasy všech přítomných
zastupitelů.
6) Školský obvod
Na základě smlouvy s městem Hořice starosta seznámil přítomné s vytvořením
společného školského obvodu a navrhuje schválit předloženou obecně závaznou
vyhlášku obce o jejím stanovení. OZV_2/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy byla odsouhlasena všemi hlasy.
7) Diskuze
Pan J. Voňka se zeptal na využití rozdílu mezi plánovanými a skutečnými náklady
na volby. Starosta odpověděl, že je to zdůvodněno tím, že se neutracený rozdíl
z této dotace vrací do státního rozpočtu.
Pan Draštík se zeptal na možnost koupě domů po panu Šupikovi obcí. Starosta
seznámil přítomné se stavem této nemovitosti - majitelem je stát Česká republika a
ten uvedenou nemovitost nabídne v dražbě k prodeji. Termín neznámý.
Pan Draštík vznesl dotaz na možné čištění Kralického potoka. Starosta odpověděl,
že opravu, a čištění potoka má Povodí Labe v plánu údržby po roce 2020.
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