ZÁPIS č. 6/2018
Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Sukorad, konaného dne 21. listopadu 2018.
Místo konání: obecní sál
Přítomni: Ing. P. Malý, J. Voňka, M. Rozum, M. Kvasnička, , Mgr.Pavel Šťovíček, P. Valentová
Nepřítomen: S. Soukup, P. Šťovíček
Dále přítomno: 15 hostů
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočtové opatření č. 8/2018 a rozpočtové opatření 9/2018
Schválení místních poplatků na rok 2019
Schválení stočného na rok 2019 a Plánu financování kanalizace
Schválení příspěvku MŠ Dobrá Voda
Schválení odměn a příspěvků
Diskuze

Veřejné zasedání vedl starosta Ing. Malý, zapisovatelem byla určena P. Valentová a ověřovateli zápisu J.
Voňka a M. Kvasnička. Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem, program byl poté jednohlasně
odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli bez připomínek.
1) RO č. 8/2018 - jedná se pouze o převod částek z důvodu zastřešení pergoly, zastupitelstvo bere na
vědomí.
RO č. 9/2018 – jedná se zvýšení na straně příjmů o 26.000,-, na straně výdajů o 8.000,- Kč. Celkové
navýšení rozpočtu pro rok 2018 je na straně příjmové 18.000,- Kč. RO č. 9/2018 bylo schváleno
hlasy všech přítomných zastupitelů.
2) Místní poplatky:
Poplatek ze psa: starostou navržená částka poplatku ve výši 50,- Kč dle vyhlášky byla schválena
všemi hlasy zastupitelů.
Poplatek za odpad: Firmy zabývající se svozem odpadu čelí potížím s odběrem odpadu na trhu
druhotných surovin. Také se navyšují náklady na skládkování. Starosta přítomné seznámil s náklady
na odpady naší obce, v podstatě se náklady každoročně navyšují. Starosta rovněž vyčíslil výpočet
nákladů na komunální odpad, výsledkem je návrh sazby ve výši 560,- Kč na osobu a rok. Návrh byl
schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů. Poplatek bude aktualizován novou vyhláškou o svozu
komunálního odpadu.
3) Stočné – v roce 2018 činilo stočné 220,- Kč. Kalkulace stočného: na občana 35 m3/rok + 1 m3 navíc
k rodinnému domu. Vybrané stočné jde do fondu obnovy, ze kterého se pak čerpají prostředky mj. na
opravy a provozní náklady. Přepočtem nákladů vychází cena stočného na 6,29 Kč na 1 m3. Není
důvod cenu upravovat. Návrh: cenu stočného nastavit pro rok 2019 na 220,- Kč/osobu a rok, stejná
částka 220,- Kč/rekreační objekt a rok.
Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Projednán plán financování obnovy kanalizace.
Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4) Do MŠ Dobrá Voda od nás dojíždí 7 dětí, návrh příspěvku ve výši 500,- Kč/dítě, tzn. celkový
příspěvek MŠ Dobrá Voda ve výši 3.500,- Kč byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
5) Příspěvek při narození dítětě v současné výši 10.000,- Kč zůstává v platnosti, podmínky zůstávají
stejné, tzn. příspěvek není nárokovatelný, je nutno o něj požádat, aspoň jeden rodič musí mít
v Sukoradech trvalé bydliště a zastupitelstvo posoudí, zda je prokázáno, že rodiče dítěte mají vážný
zájem v Sukoradech i nadále bydlet. Návrh ponechat příspěvek při narození dítěte na částce 10.000,Kč byl schválen všemi přítomnýmmi zastupiteli.
Odměna kronikáři a knihovníkovi – návrh navýšit jej z 5.000,- Kč na 6.000,- Kč byl schválen hlasy 5

zastupitelů, M. Rozum jako knihovník se zdržel hlasování.
Starosta obce seznámil zastupitele obce s novou právní úpravou odměňování a ostatních
souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev USC. Proto je třeba odsouhlasit dohody
o provedení práce zastupitelů.
Se zastupitelkou Petrou Valentovou bude uzavřena DoPP na vedení agendy evidence obyvatelstva a
obsluha CzechPointu v rozsahu max. 219 hodin za rok 2019 s hodinovou sazbou 110,-Kč max tedy
v částce 24.090,-Kč za rok 2019. Návrh byl schválen hlasy 5 zastupitelů, P. Valentová se zdržela
hlasování.
DoPP s ostatními členy zastupitelstva s vyjímkou starosty a místostarosty bude uzavřena na údržbu
veřejné zeleně, výsadbu zeleně v obci, výkon zednických prací pro obec, údržba obecní techniky,
hlášení obecního rozhlasu, natěračské, lakýrnické, stavební, elektrikářské, tesařské a jiné manuální a
obslužné činnosti nejrůznějšího typu pro obec a to na období 1.1.2019 až 31.12.2019
DoPP se zastupitelem Stanislave Soukupem v tomto znění v max rozsahu 300 hod
DoPP se zastupitelem Milošem Kvasničkou v tomto znění v max rozsahu 300 hod
DoPP se zastupitelem Michalem Rozumem v tomto znění v max rozsahu 300 hod
DoPP se zastupitelem Mgr. Pavlem Šťovíčkem v tomto znění v max rozsahu 300 hod
Návrh byl odsouhlasen všemi 6 hlasy.
Stávající odměna za brigády je ve výši 110,- Kč/hodinu, starosta navrhuje pro rok 2019 stejnou výši
odměny. Odměny za brigády ve výši 110,- Kč/hodinu byla schválena všemi přítomnými zastupiteli.
Práce organizuje a kontroluje místostarosta J. Voňka.
6) Diskuze: starosta poděkoval brigádníkům, kteří se podíleli na stavbě pergoly na hřišti, věříme, že se
nám pergolu ještě letos podaří zastřešit.
Informace stavebníkům v ulici Lesní – s dodavatelem inženýrských sítí byla uzavřena smlouva o dílo.

