ZÁPIS č. 5/2018
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 3. října 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: 19 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení smlouvy o dílo a dodavatele zasíťování RD lokality Družstevní
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Schválení příspěvku na Moravské chodníčky 2018
Bilance volebního období 2017-2018
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu M.
Rozum a L. Doubravský. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté
jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) V rámci výběru dodavatele inženýrských sítí proběhlo v červnu 2018 výběrové řízení, vítězem se
stala firma KVIS. Během dalších jednání s vítěznou firmou došlo ke snížení ceny na konečnou
částku 3.697.335,- Kč bez DPH a upřesnění termínu ukončení stavby na 30.6.2019, pro dodavatele to
byl nejbližší možný termín. Pokud zastupitelstvo starostu zmocní k podpisu, dojde do 14 dní
k podpisu a bude možno uzavřít další smlouvy např. s Veolií, atp.
Starosta a pan M. Kvasnička upozornili na možný střet zájmů v jejich případě, protože inženýrské
sítě povedou i k parcelám, které vlastní jejich děti. Oba deklarovali svůj souhlas podepsat smlouvu
za těchto podmínek.
Zastupitelstvo obce všemi hlasy schvaluje, aby starosta uzavřel smlouvu s firmou KVIS Pardubice.
2) Rozpočtové opatření č. 7/2018 - na straně příjmů se rozpočet zvedá o částku 374.799,- Kč, s tím, že
se jedná o daňové vratky, daň z hazardních her a navýšení dividendy. Na straně výdajů se mj. jedná o
zaúčtování splátky úvěru na pozemek v centru obce a předpokládané výdaje na volby do
zastupitelstva.Výdaje na volby budou účtovány dle skutečnosti. Na straně výdajů jde o částku
197.148,- Kč. Celkově se rozpočet navyšuje o 177.651,- Kč.
Zastupitelé obce schválili rozpočtové opatření č. 7/2018 všemi hlasy zastupitelů.
3) Příspěvek na dopravu na Moravské chodníčky v říjnu 2018 – obec uvolní prostředky na doplacení
dopravy ve výši max. 10.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na dopravu všemi hlasy
zastupitelů.
4) Starosta shrnul uplynulé volební období: výsledky práce zastupitelstva jsou v obci vidět, aniž by se
navyšovalo zadlužení obce. Došlo k navýšení majetku obce zhruba o 5 mio. Kč, zejména díky
výkupu pozemků na hřišti a v Koutech. Zůstatek úvěru na výkup pozemků na hřišti činí 633.000,Kč. Obec také podporovala rozvoj SDH Sukorady – např. opravou střechy hasičárny, nákupem
hasičské cisterny, atp. Projekt na garáž/hasičskou zbrojnici je připraven, nejdříve je nutno realizovat
inženýrské sítě u nových RD. Rovněž se připravuje výstavba pergoly u letní hospody na hřišti –
dřevo obec zaplatí, práce se bude řešit svépomocí. Na závěr starosta poděkoval zastupitelům a
občanům za jejich účast na rozvoji obce.
5) Diskuze: 28.10.2018 se bude u hřbitova sázet lípa ke 100. výročí republiky. Pí. Včeláková
upozorňuje, že v Koutech u silnice je propadlý kanál, při velkém dešti můžou vzniknout problémy.
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