ZÁPIS č. 7/2019
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 12. listopadu 2019.
Místo konání: hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, M. Kvasnička, Mgr. P. Šťovíček, S. Soukup, M. Rozum, P. Valentová
Nepřítomen: J. Voňka
Dále přítomni: 18 hostů
Program:
1) Schválení místních poplatků na rok 2020
- poplatek za psa, poplatek za svoz komunálního odpadu
2) Stav kanalizace Sukorady a schválení výše stočného na rok 2020
3) Schválení příspěvku – MŠ Dobrá Voda, narození dítěte, HC Sukorady
4) Žádost KHK – příspěvek na sociální služby kraje
5) Schválení odměn – kronikář a knihovník
6) Rozpočtové opatření č. 7/2019 a 8/2019
7) Akce lokalita Družstevní – kolaudace a provoz
8) Předčasné splacení úvěru KB
9) 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 šesti hlasy přítomných zastupitelů.
1) Schválení místních poplatků na rok 2020 – starosta navrhl ponechat poplatek za psa ve stávající výši
50,- Kč i na rok 2020, změnou bude například povinnost platit za psa již od věku 3 měsíců. Starosta
seznámil přítomné s vývojem množství odpadu za poslední roky, nápadný je prudký nárůst množství
směsného odpadu. Výpočet poplatků byl proveden na základě fakturace fy. Pedersen z minulého
roku, kdy jsou započítány také částky obci proplácené za tříděný odpad. Při započítání příspěvku
obce na poplatníka ve výši 50,- Kč vychází výše poplatku za svoz komunálního odpadu na 650,- Kč
na trvale bydlící osobu a na rekreační objekt.
Návrh stanovit výši poplatku za svoz komunálního odpadu na 650,- Kč/osobu a rekreační objekt byl
schválen hlasy 5 zastupitelů, jeden zastupitel se zdržel hlasování.
2) Stav kanalizace Sukorady a schválení výše stočného na rok 2020 – starosta přiblížil situaci ohledně
kanalizace v Sukoradech, kdy OŽP konstatoval havarijní stav Kralického potoka, na základě čehož
by Povodí Labe jako majitel Kralického potoka mělo zajistit vyčištění koryta. Dále byla provedena
evidence nemovitostí napojených na stávající kanalizaci, ca. 51 osob by mělo zájem o dotaci na
výměnu stávajících jímek a žump za moderní vybavení. Taková dotace ale zatím nebyla vyhlášená.
Výpočet stočného v Sukoradech probíhá podle dotyčné vyhlášky, starosta způsob výpočtu vysvětlil.
Současná platba je 220,- Kč na obyvatele, navržena je částka 300,- Kč na poplatníka na stočné na rok
2020. Tento návrh byl odsouhlasen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3) 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 nejprve příspěvek
ve výši 8.000,- Kč, pouze 1 zastupitel byl pro, 5 zastupitelů bylo proti. Dalším návrhem byl
příspěvek ve výši 10.000,- Kč, tento návrh byl schválen 5 hlasy zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel
hlasování.
c) HC Sukorady podal žádost o příspěvek na svůj provoz (především pronájem plochy zimního
stadionu) ve výši 8.000,- Kč. Návrh poskytnout HC Sukorady příspěvek ve výši 8.000,- Kč byl
schválen 6 hlasy přítomných zastupitelů.

4) Žádost KHK – příspěvek na sociální služby kraje – starosta informoval o žádosti ze strany KHK, na
kterou obec nebude v současné době reagovat.
5) Schválení odměn – kronikář a knihovník – návrh odsouhlasit odměnu ve výši 6.000,- Kč na rok 2020
pro knihovníka a 6.000,- Kč pro kronikáře byl schválen hlasy 5 zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel
hlasování.
6) Rozpočtové opatření č. 7/2019 zastupitelstvo bere na vědomí. RO č. 8/2019 – jedná se o navýšení
příjmů o částku 22.630,- Kč z důvodu vyššího výběru místních poplatků a navýšení DAP FO, na
straně výdajů se jedná o navýšení o 80.000,- Kč – zvýšené poplatky za komunální odpad a
administrativu. RO č. 8/2019 bylo schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7) Proběhla kolaudace stavby v lokalitě Družstevní. Ještě se řeší převod vodovodu do majetku
Královéhradecké provozní a.s..
8) Předčasné splacení úvěru KB – úvěr byl bankou poskytnut na nákup pozemků na hřišti, zbývající
částka k 31.12.2019 činí 459.000,- Kč, k tomuto datu také končí úroková fixace, poté bude nutno
úvěr prodloužit za nově stanovených podmínek. Zastupitelé navrhují toto rozhodnutí odložit na další
zasedání zastupitelstva – návrh byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9) Diskuze: starosta dává na vědomí zřízení podúčtu pro účely samostatného vedení prostředků na
opravu kanalizace, poplatek za vedení tohoto účtu činí 60,- Kč/měsíčně.
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