Obec SUKORADY
ZÁPIS č. 2/2021
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 1. 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:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozpočtové opatření č. 2/2020 na vědomí
Rozpočtové opatření č. 3/2021 ke schválení
Projednání žádosti o dar Farní charita - Centru pro rodinu Klubko
Prominutí nájemného za hospodu po dobu omezení provozu z důvodu Covidu
Prodej pozemků v Koutech parc. č. 526, 70/2 a 70/1 – žádost pana Falty
Svoz nebezpečného odpadu
Jednání o omezení průjezdu obcí Kouty nákladní dopravou
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu Mgr.
Šťovíček a M. Rozum. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté odsouhlasen
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
1) RO č. 2/2021 – jedná se o částku 31.160,- převod (DAP skutečnost) mezi paragrafy, zastupitelstvo
bere RO č. 2/2021 na vědomí.
2) RO č. 3/2021 – jedná se o zvýšení příjmů o 54.221,- Kč a navýšení výdajů ve výši 8.000,- Kč. RO č.
3/2021 bylo schváleno všemi hlasy zastupitelů.
3) Prominutí nájmu za hospodu ve výši 1.500,- Kč (5 měsíců x 300,- Kč) bylo schváleno všemi hlasy
zastupitelů.
4) Žádost o dar pro Farní charitu Dvůr Králové provozující Centra pro rodinu Klubko a občanskou
poradnu v Hořicích - starosta podal informace o obsahu žádosti o dar, poskytnutí daru ve výši 5.000,Kč bylo schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5) Pan Falta projevil zájem o odkoupení obecního podílu pozemků pod jím spravovaných
nemovitostech v Koutech. Tato žádost je v souladu s dlouhodobým záměrem obce zcelit pozemky
v lokalitě Kouty a následně je převést do majetku stávajících uživatelů.Pro prodej pozemků
v Koutech parc. č. 526, 70/2 a 70/1 byly navrženy dvě cenové varianty – pěti hlasy zastupitelů byl
schválen návrh prodeje stavebního pozemku č. 70/1 a 70/2 za cenu 360,- Kč/m2 a pozemku č. 526
(zahrada) za cenu 50,- Kč/m2. Jeden zastupitel p. Voňka se zdržel hlasování.
6) Zastupitel pan Rozum oznámil na naplánovaný svoz nebezpečného odpadu firmou Marius Pedersen
dne 19.6.2021 v 10,45 hod. Podrobnosti naleznou občané na vývěsce obce a webových stránkách
obce.
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7) Komunikace vedoucí obcí Kouty je označena jako komunikace 2. třídy a je zatěžována těžkou
nákladní dopravou, ačkoliv svými parametry tato komunikace odpovídá parametrům komunikace 3.
třídy. V Koutech byla sepsána petice za omezení nákladní dopravy, proběhlo jednání s výslednou
zprávou Správy SÚS pí. Lukáškové, že DI Policie Jičín vydá rozhodnutí na základě průzkumu
frekvence dopravy.
8) Diskuze – p. Jandera z Koutů navrhuje intenzivně oživit jednání ohledně výkupu pozemků, tak aby
bylo pro obec možné dotyčné pozemky jako cesty/příkopy/rybník udržovat, evt. žádat o dotace.
Starosta informoval, že je jednání/směnám/scelování pozemků stále nakloněn, stačí, když se zájemci
ozvou, nabídka obce stále trvá, jednání nebyla přerušena.
Pan Klazar vznesl dotaz na opravu silnice, nerovnosti po budování vodovodu ohrožují stabilitu jeho
domu. Starosta informoval, že silnice patří kraji, navrhl společnou návštěvu SÚS Hořice.
Hospodský p. Borůvka informoval o svém záměru skončit s hospodou.
Paní Horáková vznesla námitku ohledně skladování hnoje v areálu zemědělského družstva, kdy
močůvka údajně odtéká do obecní kanalizace. Starosta upozorní vedení družstva.
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