ZÁPIS č. 2/2022
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 5. dubna 2022.
Místo konání: obecní hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Kvasnička, Mgr. Pavel Šťovíček, P. Valentová
Nepřítomen: M. Rozum
Dále přítomni: 14 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozpočtové opatření č. 2
Kotlíkové dotace
Systém odpadového hospodářství obce od roku 2023
Čištění odpadních vod
Svoz železa a velkoobjemového odpadu
Vítání občánků
Oznámení o prodeji traktůrku
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu M.
Kvasnička, P. Šťovíček. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté
odsouhlasen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
1) Rozpočtové opatření č. 2 – bod byl vynechán.
2) Kotlíkové dotace – byl vyhlášen nový program na rok 2022, možno probrat konkrétní situace přímo
s odborníky při osobním setkání (týká se topenišť 1. a 2. emisní třídy), info k dispozici na webových
stránkách.
3) Systém odpadového hospodářství obce od roku 2023 – konkrétní podoba systému bude tématem
dalšího setkání starosty se společností Pedersen. Pravidla byla představena začátkem roku, každá
svážená popelnice bude muset být označena čipem. Na první popelnici obec přispěje, přibudou
barevné popelnice na papír a plast, tyto nádoby bude hradit obec. Občané musí odevzdat počet
popelnic, které si přejí vyvážet (kvůli počtu čipů).
4) Odpadní vody – nabídka obce je příspěvek 35.000,- na pořízení čističky nebo 3-komorového septiku
s dočištěním nebo 15.000,- Kč na pořízení dočištění ke stávajícímu 3-komorového septiku. Zatím se
sešlo 6 žádostí, z toho dvě na letošní rok. Bude nutno předložit projekt schválený odborem ŽP
v Hořicích.
5) Svoz železa proběhne 9.4.2022 v sobotu, 23.4.-25.4.2022 poté bude svezen velkoobjemový odpad.
6) Vítání občánků proběhne předběžně 24.4.2022 od 14 hodin.
7) Oznámení o prodeji traktůrku – záměr bude vyhlášen oficiálně na vývěsce i na webu obce po dobu 3
týdnů.
8) Diskuze – p. Šťovíček vznesl dotaz na způsob a termín úpravy kopce na hřišti – starosta odpověděl,
že požadavky byly komunikovány dotyčné firmě, která bude úpravu provádět.

Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

