ZÁPIS č. 3/2021
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 29. června 2021.
Místo konání: místnost obecního úřadu
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Kvasnička, M. Rozum, Mgr. Pavel Šťovíček, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomni: 10 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení závěrečného účtu a schválení účetní závěrky za rok 2020
Schválení záměru pokračování odkupů a scelování pozemků v Koutech
Informace starosty ze shromáždění starostů
Dar Svazu měst a obcí ČR v souvislosti se škodami po tornádu na jižní Moravě
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu J.
Voňka a M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté odsouhlasen
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
1) Starosta informoval o průběhu a výsledku auditu hospodaření obce za rok 2020. Výsledkem byl
výrok auditora bez připomínek. Na základě tohoto byl zpracován závěrečný účet hospodaření obce,
který je k nahlédnutí webových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 všemi hlasy přítomných zastupitelů
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2020 bez výhrad a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením hlasy všemi hlasy přítomných zastupitelů.
2) Starosta navrhl odsouhlasit záměr obce vypořádat pozemky v obci Kouty způsobem scelení pozemků;
současně bude snaha o jejich scelení pod majitele, který pozemky skutečně obhospodařuje. Cílem
obce je získat 100% pozemků jako je mj. rybník, přilehlé louky a příkopy, tak aby bylo možno čerpat
v budoucnu dotace na jejich revitalizaci. Starosta zadal zpracování znaleckého posudku na hodnotu
dotyčných pozemků. Návrh byl odsouhlasen všemi hlasy zastupitelů.
3) Starosta podal informaci ze shromáždění starostů – nabídka oblastí, na které je možno získat dotace,
je velice široká – zastupitelstvo se bude následně zabývat prodiskutováním a výběrem konkrétních
oblastí, pro které bude vypracován projekt.
4) Zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na účet Svazu
měst a obcí ČR jako příspěvku na krytí škod po ničivém tornádu na jižní Moravě.
5) Diskuze

Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

