ZÁPIS č. 3/2019
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 5. června 2019.
Místo konání: hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, Mgr. P. Šťovíček, S. Soukup, P. Valentová
Nepřítomen: Dále přítomni: hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Rozpočtové opatření 2/2019, 3/2019, 4/2019
Informace k obecní kanalizaci – vypouštění do Kralického potoka
Informace o auditu
Informace o výkupech pozemků v Koutech
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu S.
Soukup a J. Voňka. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté jednohlasně
odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Rozpočtové opatření 2/2019 se pouze dává zastupitelům na vědomí – celkem se jedná o částku
6.000,- Kč na výdajové straně, jedná se o přesun mezi analytickými účty. Rozpočtové opatření
3/2019 – jedná se o zaúčtování částky daně z příjmu, RO se dává jen na vědomí. Rozpočtové
opatření 4/2019 – jedná se o dotaci na volby (občerstvení, mzdy, kancelářské potřeby) na straně
příjmů ve výši 29.000,- Kč a na výdajové straně ve stejné výši,- - jedná se o předpokládané výdaje.
Další částka v RO 4/2019 - 1.000,- na straně výdajů - jedná se o darovací smlouvu se školou
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice.
2) Proběhla schůzka se společností Povodí Labe ohledně Kralického potoka – letos na jaře se zhoršoval
odtok obecní kanalizace z důvodu porostu a zanesení koryta Kralického potoka. Během schůzky bylo
zjištěno, že vypouštěná odpadní voda do koryta potoka není přečištěná. Starosta vyzval občany, aby
zkontrolovali stav septiků, funkčnost čističek, atp., aby došlo ke zlepšení kvality vypouštěné odpadní
vody. V nejbližší době budou do domácností na téma kanalizace roznešeny dotazníky, tímto jsou
občany vyzváni k jejich vyplnění.
3) Při auditu nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
4) Pozemky v Koutech – došlo k výkupu dalšího pozemku, návrh na vklad na KN byl podán. Další fází
bude prodej obecních částí rustikálních pozemků.
5) Diskuze – p. Soukup pronesl stížnost na provedení mj. výšky nové silnice v ulici „Družstevní“, kdy
hrozí v případě silného deště zatopení části jeho pozemku. Starosta p. Soukupa pozval na kontrolní
den, který se koná další den, aby se situace řešila.
P. Včeláková upozornila na propadlý propustek v Koutech. Bude provedena kontrola a navrženo
řešení.
P. Draštík upozornil na povinnost ve vedlejší obci předložit doklad o vyvežení septiku jednou za 2
roky. Starosta uvedl, že to je povinnost daná ze zákona a tato povinnost bude pravděpodobně
zavedená i v naší obci.
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