USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 29.4.2015 v 18.00 hod. v DKT

5. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a)
b)
c)
d)
e)

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 3. a 5. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 27.4.2015
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok 2014
Žádost Jaroslava Zdráhala o odkup části parcely č. 192/2 – ostatní plocha o výměře 40 m²
v k.ú. Suchdol nad Odrou

5. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu
Radomíru Ješkovou

MUDr.

Janu

Dostálovou

a

Petra

Zajíčka

a

zapisovatelkou

5. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 5. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 29.4.2015
v 18.00 hodin v DKT
b) Rozpočtové opatření č. Z2 takto:
Příjmy
+ 4.078,49 tis. Kč
Financování
- 1.508,21 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
+ 2.570,28 tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši
v členění dle příloh:

+ 2.493,28 tis. Kč
+
77,00 tis. Kč
+ 2.570,28 tis. Kč

tj. 46.055,81 tis. Kč
tj. 2.585,45 tis. Kč
tj. 48.641,26 tis. Kč
tj. 38.290,26 tis. Kč
tj. 10.351,00 tis. Kč
tj. 48.641,26 tis. Kč

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 31.3.2015
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 31.3.2015
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 31.3.2015
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-2
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-2

c) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z2 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích:
 navýšení neinvestičního příspěvku na činnost Základní školy a mateřské školy Suchdol
nad Odrou, příspěvkové organizace, IČ 75027712 v částce 800.000,- Kč, a to jako
závazný ukazatel;



poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci MORAVIAN Historicko-vlastivědná
společnost, IČ 66741611 ve výši 20.281,- Kč na dofinancování vlastního podílu nákladů
spojených s realizací projektu „Pamětní zeď, park Moravských bratří“.

d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci MORAVIAN
Historicko-vlastivědná společnost, IČ 66741611 ve výši 20.281,- Kč na dofinancování
vlastního podílu nákladů spojených s realizací projektu „Pamětní zeď, park Moravských
bratří“.
e) prodej parc.č. 1826/14 – orná půda o výměře 2.985 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Petra Kašpárka, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení
f) prodej části parc.č. 2/1 – ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kletné do vlastnictví
manželů Kleinových, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení.
Přesná výměra po zaměření geodetem.

5. 4. zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) připravit pravidla pro prodej stavebních pozemků při převisu poptávky nad nabídkou
T: do příštího ZM

Z: starosta

b) projednat s Úřadem pro zastupování státu podmínky prodeje pozemku parc.č. 192/2 třetí
osobě
T: do příštího ZM

Iva Hrabovská
místostarostka

Z: starosta

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

