ZÁPIS č. 6/2021

Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 21.prosince 2021.
Místo konání: obecní hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Kvasnička, M. Rozum, Mgr. Pavel Šťovíček, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomni: 12 hostů
Program:
1) Schválení místních poplatků zápůjčky obecního majetku
2) Schválení hodinové sazby za práci pro obec formou dohody o provedení práce
3) Pronájem obecního pozemku 837/10 a 837/9
4) Systém odpadového hospodářství obce od roku 2023
5) Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu J.
Voňka, M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté odsouhlasen
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
1) Místní poplatky pro zápůjčky obecního majetku na rok 2022 byly aktualizovány a doplněny. Jedná
se o polatky za zapůjčení nástrojů, strojů a techniky obce. Zároveň se schvalují i tarify za
administrativní úkony obceního úřadu. Schváleno všemi přítomnými hlasy.
2) Starosta vzhledem k připomínkám k motivaci na provádění prací pro obec navrhl zvýšení sazby za
práci pro obec formou DoPP. Navržená částka je ve výši 150,-Kč/hod. Práce organizuje a eviduje
místostarosta obce p. Voňka. Navržená částka byla schválena všemi hlasy.
3) K žádosti o pronájem pozemků obce č.837/10 a 837/9 o celkové výměře 110 m2 od paní Veroniky
Víškové, která jako majitelka sousedních pozemků o pronájem požádala uvedl starosta, že se jedná
o pozemky, které jsou využívány pouze při sběru velkoobjemového odpadu. Doporučuje schválit
pronájem za těchto podmínek:
- Pronajímatel umožní využití pozemků obcí, pokud o ně během roku požádá s minimálním
týdenním předstihem
- O pozemek se bude pronajímatel přiměřeně starat tak, aby zde bylo možné přistavit vůz na
velkooobjemový odpad
- Cena pronájmu bude uzavřena ve výši 2,-Kč/m2 za rok
- Pronájem je možné z obou stran kdykoliv vypovědět s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu
Uvedený návrh byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4) Systém odpadového hospodářství je s nový zákonem o odpadech nutné změnit. V zásadě jsou
možná dvě řešení. První rozpočítá náklady na likvidaci odpadů vznikajících na území obce na
každého poplatníka bez zohlednění množství produkovaného odpadu, což je systém uplatněný
v roce 2022. Druhý způsob je administrativně náročnější a předpokládá evidenci odvezeného
odpadu dle litrů či kilogramů od každého poplatníka, resp. č.p. Je zde navíc potřeba tzv. očipovat
popelnice. Předpokládá i zavedení svozu tříděného odpadu (plastů a papíru) přímo od poplatníků.
Občan pak zaplatí jen za ním produkovaný odpad. Je třeba rozhodnout o zavedení jednoho ze
způsobů a eventuálně připravit obce na tuto změnu platnou od roku 2023.

5) V diskuzi starosta upozornil na možnost dotace na náhrady nevyhovujících systémů odpadních vod
u občanů obce. Na uvedené téma bude uspořádána veřejná schůze dne 18.1.2022.
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