ZÁPIS č. 5/2022
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 13. září 2022.
Místo konání: obecní hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, Mgr. Pavel Šťovíček, P. Valentová
Nepřítomen:
Dále přítomni: 17 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Shrnutí volebního období 2018-2022
Rozpočtové opatření 3/2022
Milostivé léto II.
Odpadové hospodářství roku 2023
Příspěvky na čističky odpadních vod/septiky s dočištěním
Příspěvek na dopravu
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu M.
Rozum a P. Šťovíček. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté odsouhlasen
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
1) Starosta shrnul mj. investiční akce volebního období 2018-2022, realizováno bylo:
2018: lokalita Družstevní
2019: pergola na hřišti
2020: obecní technika
2022: garáž pro hasiče/na obecní techniku
Další údaje:
2018
2022
Počet trvale žijících obyvatel
208
227
Průměrný věk obyvatel
46 let
44 let
Hodnota majetku
30 mil. Kč
38 mil. Kč
Hodnota úvěru: 650 tisíc Kč na příznivý úrok
Průměrný podíl dluhu obce k příjmům: 18,3%
2) Rozpočtové opatření č. 3/2022: na straně příjmů se jedná o navýšení o 110.101,- Kč (mj. dotace
volby, prodej obecního traktůrku, dividendy Veolia, EKO-KOM). Na straně výdajů jde o navýšení
mj. o výdaje na volby – občerstvení, mzdy, kanc. potřeby). Celkově se jedná o navýšení na straně
příjmové o 59.101,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2022 bylo přijato všemi hlasy zastupitelů.
3) Starosta podal informace od společnosti ČEZ o úsporném tarifu (příspěvek od státu). Oblastní charita
Dvůr Králové nad Labem informuje o existenci občanské poradny (Milostivé léto II). Více informací
na webu obce.
4) Odpadové hospodářství – společnost Marius Pedersen zaslala návrh smlouvy na svoz odpadu,
obyvatelé obdrží barevné popelnice, popelnice na směsný odpad bude očipovaná a poplatky za
komunální odpad budou občané hradit podle počtu vyklopení.
5) Příspěvky na ČOV/septiky s dočištěním – obyvatelé Sukorad mohou od obce obdržet příspěvek na
pořízení ČOV, nebo septiku s dočištěním ve výši 35 tisíc Kč nebo 15 tisíc Kč na pořízení pouze filtru
za stávající 3-komorový septik. Obecní úřad obdržel na letošní rok 2 žádosti, na rok 2023 - 3 žádosti,
na rok 2024 - 3 žádosti. Žadatelé musí na obec doložit projekt schválený odborem ŽP.
Proběhlo hlasování o alokování částky 35 tisíc Kč pro č.p. 47 – 5 zastupitelů hlasuje pro, 1 zastupitel
se zdržel.
Hlasování o alokování částky 35 tisíc Kč pro č.p. 20 - 5 zastupitelů hlasuje pro, 1 zastupitel se zdržel.
Pokud se částka nevyčerpá letos, bude pro schválené alokace převedena pro realizaci v novém roce.

6) Obec plánuje zájezd na Moravské chodníčky. Starosta navrhuje opět přispět na dopravu částkou
10.000,- Kč. Návrh byl přijat všemi hlasy zastupitelů
7) Diskuze – starosta odpovídal na dotazy ohledně popelnic/čipů, atp. Praktické informace budou ještě
občanům poskytnuty do schránek. Dotaz ohledně veřejného osvětlení – rozhodnutí ohledně
případného omezení doby svícení bude ponecháno na nové zastupitelstvo.

Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

