ZÁPIS č. 3/2018
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 20. června 2018.
Místo konání: obecní sál
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský, P. Valentová
Nepřítomen: Dále přítomno: 17 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení závěrečného účtu a schválení účetní závěrky za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Směrnice GDPR obce
Dotace pro občany obce
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu M.
Rozum a S. Soukup. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté jednohlasně
odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Starosta připomněl pozitivní výsledek auditu bez připomínek, na základě auditu byl zpracován
závěrečný účet, který je k nahlédnutí na obci a na webových stránkách.
Starosta vyjmenoval základní položky závěrečného účtu a podal k nim bližší vysvětlení. Například
na daňových příjmech se jedná o 5.017.860,- Kč, na výdajích 3.775.355,- Kč, výsledek hospodaření
ke konci roku 2017 byl pozitivní, ve výši 1.970.759,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 všemi hlasy zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad všemi hlasy zastupitelů.
2) Rozpočtové opatření č. 4/2018 – jedná se o přesun prostředků v rámci rozpočtu na podlahu
sociálního zařízení na hřišti, celková částka 14.400,- Kč byla přesunuta z hospodaření OÚ,
zastupitelé vzali rozpočtové opatření č. 4/2018 na vědomí.
3) Směrnice GDPR obce – pověřenec obce pro ochranu osobních dat M. Rozum ve zkratce seznámil
přítomné s principem a obsahem směrnice GDPR. Přítomné informoval o možnosti obracet se na
něho s dotazy ohledně osobních dat zpracovávaných v rámci obecního úřadu. Zastupitelstvo vzalo
tuto směrnici na vědomí.
4) Dotace pro občany obce – kotlíkové dotace – koncem června budou zveřejněny podrobné podmínky
pro získání kotlíkové dotace, od září budou přijímány žádosti.
Druhým dotačním titulem je Dešťovka – ve druhé vlně byla naše obec zařazena mezi obce, které
mají na získání dotace nárok, bližší informace i na www.destovka.eu. Starosta nabídl občanům
podporu při přípravě žádosti.
5) Diskuze: Starosta informoval přítomné o letáku společnosti ČEZ ohledně podloudných nabídek
energií, leták bude také k dispozici na OÚ. Nebezpečný odpad typu vyjetých olejů a použitých
olejových filtrů, se vybírá až v okamžiku svozu nebezpečného odpadu 2x ročně!
Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

