ZÁPIS č. 5/2020
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 4.srpna 2020
Místo konání: obecní úřad
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Kvasnička, Mgr. P. Šťovíček, M.Rozum, P. Valentová
Nepřítomen: S.Soukup
Dále přítomni: 4 hosté
Program:
1)
2)
3)
4)

Schválení dodavatele elektr.energie na rok 2021
RO 5/2020
Schválení obecně závazné vyhlášky – Veřejné pohřebiště obce Sukorady
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu P.
Šťovíček a M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté
jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Starosta seznámil přítomné s vývojem cen elektrické energie. Obec má uzavřenou smlouvu a o
odběru elektrické energi e s firmou Amper Market. Starosta nechal zpracovat posouzení nabídek
dodavatelů elektrické energi na rok 2021.

-

Stávající dodavatel

Nejvýhodnější sazby nabídla firma Vemex Energie a.s.. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou
Vemex dle nabídnutých sazeb silové energie. Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů.
2) RO č.5 z roku 2020 upravuje na straně příjmů poskytnutý úvěr KB ve výši 1 mil Kč a na straně
výdajů podíl obce na pořízení komunální techniky ve výši 324.100 Kč a úroky z úvěrů. Zastupitelé na
návrh starosty toto rozpočtové opatření přijali všemi hlasy přítomných.
3) Starosta připravil nové znění řádu veřejného pohřebišt, tak, aby s ohledem na novelu zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla
účinnosti dne 1. září 2017. Zároveň provozovatel pohřebiště je povinen uvést jej do souladu se
zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nevyvstane-li
potřeba změny řádu ze strany provozovatele pohřebiště, je povinen tak učinit do 3 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. srpna 2020.
Řád veřejného pohřebiště byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.

4) Diskuze :
Starosta jmenoval výběrovou komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky „Komunální technika obce
Sukorady“ a seznámil přítomné s ukončením nabídek zájemců dne 31.7.2020. Na 18,hod svolává
členy výběrové komise k vyhodnocení této zakázky.
Byly podány informace k pokračující stavbě garáží obce.

Dne 4.8.2020
Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

