USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 26.9.2016 v 18.00 hod. v DKT

14. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
zprávu o činnosti rady městyse mezi 13. až 14. zasedáním zastupitelstva městyse
hospodaření městyse za leden až srpen roku 2016
zprávu finančního výboru ze dne 14.9.2016
důvodovou zprávu a vyhodnocení projednání návrhu zadání územního plánu Suchdol nad
Odrou ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
f) Závěrečný účet svazku Regionu Poodří za rok 2015
g) Zápis z kontrolního výboru Dobrovolného svazku Regionu Poodří ze dne 23.6.2016
a)
b)
c)
d)
e)

14. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu MUDr. Janu Dostálovou a Stanislava Matuškovičea zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

14. 3. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) usnesení zastupitelstva městyse č 8.4.c) ze dne 30.9.2015 kterým byl schválen prodej části
parcely 176/2 v k.ú. Kletné Janu Mačkovi

14. 4. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 14. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 26.9.2016
v 18.00 hodin v DKT
b) Rozpočtové opatření č. Z15 takto:
Příjmy
+ 243,56 tis. Kč
Financování
+ 2.523,42 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
+ 2.766,98 tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši
v členění dle příloh:

+ 1.811,00 tis. Kč
+ 955,98 tis. Kč
+ 2.766,98 tis. Kč

tj. 44.854,46 tis. Kč
tj. 5.632,39 tis. Kč
tj. 50.486,85 tis. Kč
tj. 34.754,37 tis. Kč
tj. 15.732,48 tis. Kč
tj. 50.486,85 tis. Kč

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 31.8.2016
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 31.8.2016
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 31.8.2016
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY k 14.9.2016
č. 5 – ROZPIS ROZPOČTU PŘÍJMŮ podle schváleného schématu
č. 6 – ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJŮ podle schváleného schématu
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby

c) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z15 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;
 dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne
12.10.2015 s Western klubem z.s., IČ 22841946 ve výši 150.000,- Kč, a to na
dofinancování stavby „Stanice Pony Expressu č. 21“

d) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a ust. § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zadání územního plánu Suchdol nad Odrou
e) prodej části parc.č. 532 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 240 m2 v k.ú.
Suchdol nad Odrou do vlastnictví Ing. Karla Pšenici, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení.
Přesná výměra po zaměření geodetem. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto
smyslu
f) 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.
g) koupi pozemku parc.č. 2223/85 – orná půda o výměře 1208 m2 v k.ú. Suchdol
nad Odrou od manželů Petry a Milana Vašíčkových do vlastnictví Městyse Suchdolu
nad Odrou za kupní cenu 86 976,- Kč. Zároveň zastupitelstvo městyse schvaluje vrácení
zálohy na příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300 000,- Kč manželům
Vašíčkovým. Jedná se o zpětný odkup nemovité věci, která byla prodána na základě
usnesení zastupitelstva městyse č. 8.4.d) dne 30.9.2015 z majetku městyse do majetku
manželů Vašíčkových. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu uzavření kupní
smlouvy.
h) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku, a to stavbu „Vodovodní přípojka pro
dům č.p. 211“ přes parcelu 65 v k ú. Suchdol nad Odrou. Jedná se o smlouvu mezi firmou
Agrosumak a.s., Komenského 211, 742 01 Suchdol nad Odrou jako oprávněným a
Městysem Suchdol nad Odrou jako povinným. Cena za právo provést stavbu na cizím
pozemku je 1.000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto smyslu
i) realizaci záměru stavby “Stavební úpravy administrativní budovy úřadu městyse Suchdol nad
Odrou“ v roce 2017, úhradu nákladů na realizaci této stavby z rozpočtu městyse Suchdolu
nad Odrou a realizaci výběrového řízení na dodavatele této stavby po 1. 10. 2016 v souladu
se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a navazujícími právními
předpisy

14. 5. Zastupitelstvo městyse p r o j e d n a l o
a) zadání územního plánu Suchdol nad Odrou upravené po projednání ve znění dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

14. 6. Zastupitelstvo městyse r o z h o d l o
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) a písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o účasti v Dobrovolném svazku obcí SOMPO 2016,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového Jičína, IČ 05232481,
vedeného v Rejstříku svazků obcí u Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, reg. č. R
2/16, sp. zn. VŽ/17562/2016/Gra

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

