USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 14.12.2016 v 18.00 hod. v DKT

15. 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 14. až 15. zasedáním zastupitelstva městyse.
hospodaření městyse za leden až listopad roku 2016.
zprávu finančního výboru ze dne 7.12.2016.
žádost spolku Měsíčnice Kojetín 61, 741 01 Nový Jičín, IČ: 05419239 o souhlas s realizací
projektu, předkládaného v rámci 34. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality“, projekt se týká vybudování 8 sociálních bytů ve stávajícím nevyužívaném objektu
na parc. č. 533/8 v k.ú. Suchdol nad Odrou a pověřuje radu městyse k přijetí usnesení na
základě doplněných podkladů žadatele

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

Bělunka

a

Mgr.

Janu

Bechnou

a

zapisovatelkou

15. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 15. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 14.12.2016
v 18.00 hodin v DKT.
b) Rozpočtové opatření č. Z27 takto:
Příjmy
+ 1.616,70 tis. Kč
Financování
- 1.331,70 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
+ 285,00 tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši
v členění dle příloh:

+ 586,00 tis. Kč
- 571,00 tis. Kč
+ 285,00 tis. Kč

tj. 46.532,96 tis. Kč
tj. 4.283,07 tis. Kč
tj. 50.816,03 tis. Kč
tj. 35.654,55 tis. Kč
tj. 15.161,48 tis. Kč
tj. 50.816,03 tis. Kč

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 30.11.2016
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 30.11.2016
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 30.11.2016
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY k 7.12.2016
č. 5 – ROZPIS ROZPOČTU PŘÍJMŮ podle schváleného schématu
č. 6 – ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJŮ podle schváleného schématu
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby.

c) rozpočtové provizorium na rok 2017 ve výši max. 1/12 skutečných výdajů na rok 2016
měsíčně do doby schválení rozpočtu na rok 2017, nejdéle však do 31.3.2017. Pravidlo 1/12
měsíčně nebude aplikováno na úhradu nákladů spojených s aktuálně realizovanými a
připravovanými stavbami, kde bude umožněno z prostředků městyse hradit práce dle faktur
vystavených na základě platných smluv a objednávek („Stavební úpravy objektu drobných
provozoven č.p. 65 v Suchdole nad Odrou“, „Oprava stávající budovy technických služeb na
parcele č. 303 v k.ú. Suchdol nad Odrou“ a „Nástavba a přístavba administrativní budovy ÚM
č.p. 318 Suchdol nad Odrou“).
d) podání žádosti Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
o dotaci na projekt s názvem "PROvýuku" v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura základních škol SVL".

e) v případě získání dotace v rámci IROP dle usnesení ZM č. 15.3.d) realizaci projektu s
názvem "PROvýuku".
f) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura
základních škol SVL" spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "PROvýuku"
ve výši 10%, a to z provozních prostředků školy; zřizovatel o částku ve výši vlastního podílu
žadatele navýší škole příspěvek.
g) profinancování projetu "PROvýuku" v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura základních škol SVL" z prostředků zřizovatele
prostřednictvím poskytnutí bezúročné půjčky.
h) v případě získání dotace na projekt s názvem "PROvýuku" financování provozních nákladů
projektu Městysem Suchdol nad Odrou Základní škole a mateřské škole Suchdol nad Odrou,
příspěvková organizace po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data ukončení realizace
projektu.
i) v souladu s usnesením zastupitelstva č. 9.3.h) z 16. 12. 2015 znění Dodatků ke kupním
smlouvám a uzavření Dodatků s nabyvateli pozemků, jedná se o stanovení maximální částky
příspěvku na vybudování inženýrských sítí pro jednotlivé nabyvatele pozemků na 300 tis. Kč.
j) povolení rychlostní zkoušky při Valašské rally 2017 v termínu 25. března 2017 v katastru
místní části Kletné.
k) uzavření „Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko západ“ s Moravskoslezským krajem
Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692.
l) výši odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.1.2017 takto:
člen ZM
člen ZM + člen výboru, komise
člen ZM + předseda výboru, komise
člen ZM + člen RM
člen ZM + člen RM + člen výboru, komise
člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise

550 Kč
760 Kč
890 Kč
1 460 Kč
1 660 Kč
1 730 Kč

15. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R28 podle vývoje plnění příjmů a potřeby
čerpání výdajů v průběhu prosince 2016

15. 5. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) provedení veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse
 Farní sbor ČCE (65.000,- Kč)
 Římskokatolická farnost (100.000,- Kč)
 TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou (150.000,- Kč)
 Základní kynologická organizace Suchdol n. O. (120.000,- Kč)
 Western klub (90.000,- Kč).
T: 31.3.2017
Iva Hrabovská
místostarostka

Z: předseda KV

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

