USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 22.6.2016 v 18.00 hod. v DKT

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

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
zprávu o činnosti rady městyse mezi 12. až 13. zasedáním zastupitelstva městyse
hospodaření městyse za leden až květen roku 2016
zprávu finančního výboru ze dne 15.6.2016

13. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Ivu
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Žitníkovou

a

Ondřeje

Dubce

a

zapisovatelkou

13. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 13. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 22.6.2016
v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočtové opatření (RO) č. Z10 takto:
Příjmy
+
856,50 tis. Kč
Financování
+ 1.136,50 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
+ 1.993,00 tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+
+
+

1.783,00 tis. Kč
210,00 tis. Kč
1.993,00 tis. Kč

tj. 44.412,70 tis. Kč
tj. 3.307,17 tis. Kč
tj. 47.719,87 tis. Kč
tj. 32.883,37 tis. Kč
tj. 14.836,50 tis. Kč
tj. 47.719,87 tis. Kč

v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 31.5.2016
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 31.5.2016
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 31.5.2016
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1-R5,R7-R9
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-10
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-10
c) celoroční hospodaření městyse za rok 2015 bez výhrad v rozsahu předloženého materiálu
„Závěrečný účet“
d) účetní závěrku městyse za rok 2015
e) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z10 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích:
 finanční dar na provoz zařízení Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín –
Domov pro seniory, IČ 48804886 v částce 30.000,- Kč, a znění darovací smlouvy
f) prodej části parc.č. 28/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 75 m2 v k.ú. Suchdol nad
Odrou do vlastnictví manželů Hurtových, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto smyslu

g) odkoupení části parc.č. 1099 – ostatní plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou
z vlastnictví firmy CLEMA TOP REAL s.r.o., Libhošť za cenu 1,- Kč/m2 + náklady řízení.
Na pozemku je umístěna stavba autobusové zastávky ve vlastnictví městyse
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto smyslu
h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2287/1 v k.ú.
Suchdol nad Odrou mezi společností České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
IČ: 709 94 226, jako budoucím povinným a Městysem Suchdolem nad Odrou jako budoucím
oprávněným v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu Suchdol na Odrou – Za Nádražím“.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 32.320,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto smyslu

13. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prováděním rozpočtových opatření na straně
výdajů do souhrnné výše 300 tis. Kč v souvislosti s probíhající opravou komunikace III. tř. za
účelem operativního řešení zájmů a potřeb městyse, týkajících se především místních
komunikací a zpevněných ploch a s nimi souvisejícího příslušenství. O částku 300 tis. Kč
OdPa 6409 byla navýšena rozpočtová rezerva rady městyse

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

