ZÁPIS č. 4/2018
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 22. srpna 2018.
Místo konání: hřiště
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, S. Soukup, Ing. L. Doubravský,
Nepřítomen: P. Valentová - omluvena
Dále přítomno: 23 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení prodeje podílu obce na pozemcích 521/8 a 521/12 ku Sukorady u Hořic
Rozpočové opatření 5/2018 a 6/2018
Schválení koupě podílu na rustikálních pozemcích - Kouty
Stav akce zasíťování RD Družstevní
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena M.Rozum a ověřovateli zápisu L.
Doubravský a J. Voňka. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem a navrhl vypuštění bodu 3
z důvodu neshody na textu kupní smlouvy mezi prodávajícím a obcí. Návrh jednohlasně odsouhlasen všemi
přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) Byl projednán návrh na prodej podílu obce na pozemcích v Koutech – 521/8 a 521/12 ku Sukorady u
Hořic dlouhodobému uživateli p. Milanu Šulcovi, bytem Sukorady 94, 50801 Hořice. Vzhledem
k dlouhodobému záměru obce o sjednocení pozemků mezi minimum vlastníků a úpravu vlastnictví
rustikálních pozemků dle skutečného využívání obyvateli – v souladu se zveřejněním záměru
z 16.1.2017 o zcelování rustikálních pozemků v Koutech – starosta navrhl schválit prodej podílu
obce - podíl 1/3 p.č.521/8 a 521/12 zapsaných na LV 364 za cenu 5229,- Kč žadateli.
Tento návrh byl schválen všemi hlasy.
2) Rozpočtové opatření č.5/2018 z 13.7.2018 – převod mezi položkami ve výši 7000,-Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Rozpočtové opatření 6/2018 z 14.8.2018 – jedná se o navýšení příjmů o 214.600,- Kč z prodeje
hasičské Tatry, správních poplatků, stočného pronájmu a daní. Současně dochází k zvýšení na straně
výdajů o 20.000,-Kč související s údržbou na hřišti. Celkem byl rozpočet navýšen o 194.600,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi 6 přítomnými hlasy.
4)

5)

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí v pro novou zástavbu – starosta obce seznámil přítomné
s posledním jednání s výtěznou firmou KVIS Pardubice. Podařilo se upravit původně nabízenou cenu
na přijatelnější výši do 4,5 ml korun s DPH. Jednání pokračují úpravou termínů zahájení a ukončení
stavby. Starosta bude zastupitelstvo průběžně informovat.
Diskuze – starosta seznámil občany s nabídkou KHP a.s o možnosti oprav sítí vodovodu ve
vlastnictví občanů od této firmy a to zdarma v rozsahu 2 hodin práce a současné možnosti žádat o
refundaci 15.000,-Kč při úniku vody.
dále upozornil občany na jejich povinnost ostříhat převisy porostu do prostoru veřejného
chodníku.
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