USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 27.4.2016 v 18.00 hod. v DKT

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

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 11. až 12. zasedáním zastupitelstva městyse
hospodaření městyse za leden až březen roku 2016
Zprávu kontrolního výboru ze dne 16.3.2016
Zprávu finančního výboru ze dne 13.4.2016
Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří z 18.12.2015
dokument „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné“ za kalendářní rok
2015

12. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli
zápisu
Radovana
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Kutěje

a

Petra

Zajíčka

a

zapisovatelkou

12. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 12. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 27.4.2016
v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočtové opatření č. Z6 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

+ 478,10 tis. Kč
+ 775,86 tis. Kč
+ 1.253,96 tis. Kč

tj. 43.794,29 tis. Kč
tj. 1.932,58 tis. Kč
tj. 45.726,87 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+ 518,96 tis. Kč
+ 735,00 tis. Kč
+ 1.253,96 tis. Kč

tj. 30.923,37 tis. Kč
tj. 14.803,50 tis. Kč
tj. 45.726,87 tis.Kč

v členění dle přílohy
č. 1 – PŘÍJMY bez ODPA (plnění + návrh rozpočtového opatření)
č. 2 – PŘÍJMY celkem
(plnění + návrh rozpočtového opatření)
č. 3 – VÝDAJE celkem
(čerpání + návrh rozpočtového opatření)
č. 4 – REZERVA RADY
č. 5 – PŘÍJMY
(dle závazných ukazatelů)
č. 6 – VÝDAJE
(dle závazných ukazatelů)
č. 7 – REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (podle tříd rozpočtové skladby)
c) v rámci rozpočtového opatření č. Z6 přesun v položek ODPA 6171 – Místní správa - takto:
- použití položky 5901 – Nespecifikované rezervy – na posílení položky 6223 – Dopravní
prostředky, a to ve výši 177 tis. Kč
d) prodej části parc.č. 176/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kletné
do vlastnictví Zdeňka Vaňka, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení za účelem výstavby
garáže. Ve smlouvě podmínit stavbu garáže. Smlouva bude uzavřena v souladu s obecnými
podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených dne
24.6.2015 usnesením č. 6.3.f), smluvní pokuta 50 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje uzavření
smlouvy v tomto smyslu

e) prodej části parc.č. 2/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 160 m2 v k.ú.
Kletné do vlastnictví Katrin Tkačikové, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Zastupitelstvo
schvaluje uzavření smlouvy v tomto smyslu
f) odkoupení části parc.č. 8 – zahrada o výměře cca 10 m2, na které se nachází místní
komunikace, z majetku Katrin Tkačikové do majetku městyse, za cenu 30,- Kč/m2 + případné
náklady řízení nad rámec prodeje dle usnesení zastupitelstva městyse č. 12.4.e) ze dne
27.4.2016. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto smyslu.

12. 4. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce městyse pro výkon všech
práv akcionáře pana Ing. Richarda Ehlera, nar. 18.10.1967 bytem Suchdol nad Odrou,
Kletné 35.
Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané ve čtvrtek dne 26. 5. 2016, a to
k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě
společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Ivě Hrabovské, nar. 23.12.1963,
bytem Suchdol nad Odrou, Komenského 453.

12. 5. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) usnesení zastupitelstva městyse č 6.3.i) ze dne 24.6.2015 kterým byl schválen prodej části
parcely 176/2 v k.ú. Kletné Josefu Ležákovi.

12. 6. Zastupitelstvo městyse n e v y h o v u j e
a) žádosti ZAPA Beton a.s. o snížení finančního příspěvku na rok 2016 a následující roky na
30.000,- Kč ročně. Zastupitelstvo městyse trvá na výši 100.000,- Kč za každý zahájený rok
činnosti dle dohody o výstavbě „semimobilní betonárny mbs 2d včetně přípojek na
inženýrské sítě“ ze dne 21. 6. 2006 ve znění pozdějších dodatků č. 1 z 29. 6. 2009 a č. 2
z 13. 2. 2013.

12. 7. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) radu městyse
 k zajištění odstranění následků pojistné události ze dne 22.4.2016 (požár osobního
automobilu u ZŠ s následným poškozením stavby), a to ve výši skutečných výdajů
 k přijetí pojistného plnění na straně příjmů, a to ve výši uznané pojišťovnou

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

