ZÁPIS č. 6/2022
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 8. listopadu 2022.
Místo konání: obecní hospoda
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, Miloš Kvasnička, Michal Kvasnička, M. Horák, P. Valentová
Nepřítomen: Dále přítomni: 36 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zastupitelstvo obce Sukorady
Systém sběru odpadů obce v roce 2023
OZV 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
RO č.4
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu
Michal Kvasnička a M. Horák. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté
odsouhlasen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
1) Starosta zopakoval přítomným výsledky voleb a seznámil je s obsazením pozic v zastupitelstvu a
zřízením kulturního výboru pod vedením Michala Kvasničky.
2) Systém odpadů projde změnou, a to mj. za účelem rozlišení výše poplatků občanům, kteří třídí, vůči
těm, kteří netřídí. Starosta seznámil přítomné se systémem platby za počet vyklopených popelnic za
rok, kdy standardem je popelnice 120 l. V občasníku, který občané dostali o víkendu do schránek,
byl nový systém vysvětlen, včetně časového plánu zavedení nového systému. Starosta poskytl bližší
informace pro dovysvětlení systému a ilustraci možných situací. Vyúčtování a platba poplatků za
odpady občany proběhne za rok 2023 zpětně, tedy až začátkem roku 2024. Starosta taky upozornil na
minimální zúčtovací množství pro případ, že by občané popelnice nenechávali vyvážet a odpadu se
zbavovali jinak.
3) OZV 1/2022 – Obecně závazná vyhláška obce Sukorady č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci byla schválena všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4) Zastupitelstvo bere na vědomí RO č.4
5) Diskuze – starosta připomněl, že se bude dělat nový územní plán obce a vyzval občany, kteří mají
podněty na jeho změnu týkající se jejich nemovitostí, aby podnět podali, tak aby podněty mohly být
do nového územního plánu zaneseny. P. Draštík vznesl dotaz ohledně nočního osvětlení – obec hledá
možnosti, jak rozsvěcení a zhášení optimálně řešit.

Zapisovatelka:
Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

