USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 17.12.2014 v 18.00 hod. v DKT

2. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) Zprávu o činnosti rady městyse mezi 30. zasedáním ve volebním období 2010 - 2014 a 2.
zasedáním zastupitelstva městyse ve stávajícím volebním období
c) Zprávu finančního výboru ze dne 10.12.2014
d) Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 20.6.2014
e) Výsledky hospodaření za období 1 – 11/2014
v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 30.11.2014
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 30.11.2014
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 30.11.2014
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
f) informace realitní kanceláře Claris o průběhu prodeje bytového domu č.p. 427 v Suchdole
nad Odrou

2. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ivanu Tvarůžkovou a Stanislava Matuškoviče a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou

2. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 2. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 17.12.2014
v 18.00 hodin v DKT
b) prodej parc.č 2/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 v k.ú. Kletné do
vlastnictví Ing. Petra Svobody, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Pokud prodejem
pozemku vznikne povinnost odvést DPH, myslí se cenou 30 Kč/m2 cena bez DPH.
c) rozpočtové opatření č. Z21 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

+
-

6.224,00 tis. Kč
11.462,00 tis. Kč
5.238,00 tis. Kč

tj. celkem 64.260,73 tis. Kč
tj. celkem 15.890,50 tis. Kč
tj. celkem 80.151,23 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+
-

4.026,00 tis. Kč
9.264,00 tis. Kč
5.238,00 tis. Kč

tj. celkem 54.746,63 tis.Kč
tj. celkem 25.404,60 tis. Kč
tj. celkem 80.151,23 tis.Kč

v členění dle příloh:

č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-20
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-20

d) uvolnění částky 50.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Suchdol nad Odrou, Sportovní 379, IČ
44937334, na výměnu vstupních dveří do budovy stadionu ve znění dodatku č. 1 Smlouvy o
poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse

e) v rámci rozpočtového opatření v ODPA 2143 – Cestovní ruch poskytnutí finančního daru ve
výši 3.000,- Kč Ivě Hoňkové za propagační činnost pro městys za rok 2014
f) rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2014 měsíčně do
doby schválení rozpočtu na rok 2015, nejdéle však do 31.3.2015.
g) v souladu s ustanovením bodu 3.1.4. a) Vnitřní směrnice č. 9 – Tvorba a použití prostředků
sociálního fondu - poskytnutí nenávratné sociální výpomoci ve výši 10.000,- Kč
zaměstnankyni Libuši Pazderové, bytem Kletné 36, Suchdol nad Odrou, a to jako pomoc při
řešení tíživé finanční situace.
h) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Suchdolu nad Odrou č. 1/2014, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území městyse Suchdolu nad Odrou

2. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R22 podle vývoje plnění příjmů a potřeby
čerpání výdajů v průběhu prosince 2014

2. 5. Zastupitelstvo městyse s o u h l a s í
a) s provozováním penzionu Poodří prostřednictvím provozního zaměstnance na trvalý
pracovní poměr s tím, že jeho základní plat bude minimální a jeho odměny budou přímo
navázány na počet ubytovaných klientů. Zastupitelstvo rovněž bere na vědomí možný dopad
tohoto kroku do rozpočtu městyse v příštím období.

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

