ZÁPIS č. 2/2018
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 9. květná 2018.
Místo konání: obecní hospoda na hřišti
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, L. Doubravský
Nepřítomen: P. Valentová omluvena
Dále přítomno: 31 hostů
Program:
1) Pronájem obecních prostor
2) Výzva opuštěná hrobová místa
3) Rozpočtové opatření č.2/2018
4) Rozpočtové opatření č. 3/2018
5) Žádost ČEZ – zřízení věcného břemene
6) Volby do zastupitelstva obce 2018 – počet zastupitelů
7) Valná hromada VaK HK
8) Prodej majetku obce – hasičská cisterna
9) Diskuze
Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Petr Malý, zapisovatelem byla určena M. Rozum a ověřovateli
zápisu L. Doubravský a J. Voňka. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl
poté jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.

1) Pronájem obecních prostor
Jedná se o pronájem prostor v prvním patře obecního úřadu. Pro skladování lehkého zboží určeného
k prodeji. Výpovědní lhůta 2 měsíce, navrhovaný nájem 3000 Kč a dále 500 Kč za energie za měsíc.
Pan Pour vznesl dotaz, že se ve vytýčených prostorách 1x za 6 týdnů probíhá pedikúra. Situace bude
řešena případnou dohodou mezi pronajímatelem prostor a účastníky pedikúry. Prostory budou nadále
také uvolněny v případě voleb, kdy se kuchyňka, používá k občerstvení členů volební komise.
Schváleno pěti členy zastupitelstva. Zastupitel J. Voňka se z důvodu střetu zájmů zdržel hlasování.
2) Opuštěná hrobová místa
Z důvodu špatného stavu některých hrobových míst a nejasnosti co se týče jejich vlastnictví, starosta
obce vyzývá obyvatele, kteří případně znají majitele těchto hrobů aby je pomohlo kontaktovat. Obec
místní vyhláškou vyzve majitele těchto „opuštěných hrobů“ o uplatnění vlastnických práv na
náhrobky.
Schváleno hlasy šesti zastupitelů
3) Rozpočtové opatření č. 2/ 2018
Zastupitelstvu obce se dává na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 – jedná se o poplatek za službu
Mikroregionu Podchlumí za služby a příspěvek na provoz Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

4) Rozpočtové opatření č.3/ 2018
Na straně výdajů se navyšuje rozpočet o 41 400 Kč, jedná se o přesun přebytků z loňských let, na
opravu elektroinstalace objektu na hřišti.
Schváleno hlasy šesti zastupitelů.
5) Žádost ČEZ – zřízení věcného břemene
Žádost skupiny ČEZ o zřízení věcného břemene IV -12-2013173/VB/1 z důvodu – služebnosti
k pozemku čp.829/7 kú Sukorady u Hořic.
Hlasováním všech šesti členů zastupitelstva byla tato žádost zamítnuta.
6) Volby do zastupitelstva obce 2018 – počet zastupitelů
Z důvodu blížících voleb do zastupitelstva obce, je potřeba stanovit počet zastupitelů. Z důvodu již
dlouhodobě stanoveného počtu zastupitelů je návrh ponechat stávající počet zastupitelů a to sedm.
Schváleno hlasy všech šesti zastupitelů
7) Valná hromada VaK HK a.s.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. svolávají řádnou valnou hromadu na úterý 5.6.2018.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ing. Petr Malého k zastupování na této valné hromadě.
Schváleno hlasy šesti zastupitelů.
8) Prodej majetku obce – hasičská cisterna
Z důvodu špatného technického stavu stávající hasičské cisterny Tatra 138 CAS. Tato cisterna Tatra
138 CAS bude obcí Sukorady nabídnuta k odprodeji zveřejněním tohoto záměru.
Schváleno hlasy všech šesti zastupitelů
9) Diskuze
Starosta informoval obyvatele o vydaném stavebním povolením k přípojkám k rodinným domům
v lokalitě Družstevní. Tato veřejná zakázka byla vysoutěžena za nejnižší cenu 5.368.450,76 Kč bez
DPH. Tato částka přesahuje možnosti obce a starosta obce proto vede s firmou KVIS Pardubice další
jednání o možnostech snížení ceny.
Pan Klazar vznesl dotaz o dalším postupu obce, pokud se nepodaří tuto částku snížit. Starosta
odpověděl, že ke snížení částky dle jeho mínění jednání povedou.
Další možností dle starosty je uskutečnit další soutěž a oslovit jiné firmy.

