ZÁPIS
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 9. března 2016.
Místo konání: Společenský sál
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, Ing. L. Doubravský, M. Kvasnička, M. Rozum, S. Soukup,
P. Valentová
Dále přítomno: 21 hostů
Program:
1) Rozpočtové opatření č. 8/2015
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
3) Dotační tituly rok 2016
4) Plánované akce roku 2016
5) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli
zápisu J. Voňka a L. Doubravský. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl
poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Rozpočtové opatření č. 8/2015: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2015.
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015:
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2015, jmenované položky mj.:
Příjmy: 3.182.743,41 Kč
Výdaje: 2.715.834,22 Kč
Zůstatek účtu na konci roku: 1.430.130,86 Kč
Bankovní úvěr u KB: zůstatek k doplacení 302.365,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2015. Schváleno všemi hlasy zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad. Schváleno všemi hlasy zastupitelů.
3) Dotační tituly rok 2016:
Obec chce požádat o dotaci KHK pro SDH jednotku – plán použít prostředky na opravu střechy,
elektriky.
Obec žádá o dotaci na vybavení knihovny – výměna tiskárny, atd.
Dále obec nechala zpracovat studii na ozelenění prostoru hřiště, na což obec rovněž chce žádat o
dotaci.
Dále byl vypsán dotační titul na detailnější rozpracování územního plánu. Starosta přiblížil plán
nechat vypracovat detailnější rozpracování prostoru hřiště, dále částí územního plánu, které jsou
určeny k výstavbě.
Na příští rok se vedou jednání s Hořicemi, Dobrou Vodou, Bašnicemi o vybudování páteřní
cyklostezky, podmínkou bude nutnost vykoupení dotčených pozemků.
4) Plánované akce na rok 2016:
Obec plánuje jarní akci svépomocí na ozelenění prostoru hřiště dle studie firmy Arboplan.
Další akcí bude komunikace v Koutech, oprava propustí, atd.
Dále je plánována oprava márnice na hřbitově – podlaha, ohodit strop a stěny, atd.

Bude pořízen přístřešek na dětské hřiště.
V roce 2016 bude probíhat projektová příprava akce RD a rozdělení pozemků.
5) Diskuze: občany byla připomínkována propadlá silnice a auta parkující na chodnících.
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