USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 22.2.2017 v 18.00 hod. v DKT

16. 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 15. až 16. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu finančního výboru ze dne 1.2.2017
Zápis z kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří ze dne 19.12.2016
Informaci o podání žádosti ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace, o dotaci
z programu IROP na projekt „PROvýuku“ a o předpokládaném navýšení celkových nákladů
na realizaci projektu s dopadem na rozpočet městyse na rok 2018.

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

Tvarůžkovou

a

Josefa

Zajíčka

a

zapisovatelkou

16. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 16. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 22.2.2017
v 18.00 hodin v DKT
b) pravidlo o poskytování dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2017 následovně:
- finanční podpora jednomu příjemci do úhrnné výše menší než 50.000,- Kč za kalendářní
rok bude poskytnuta formou finančního daru
- finanční podpora jednomu příjemci v úhrnné výši 50.000,- Kč a více za kalendářní
rok bude poskytnuta formou účelové dotace
c) rozpočet městyse pro rok 2017 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

43.518,21 tis. Kč
8.441,02 tis. Kč
51.959,23 tis. Kč
32.759,23 tis. Kč
19.200,00tis. Kč
51.959,23 tis. Kč

v členění dle přílohy č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
č. 6 – REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD
ROZPOČTOVÉ SKLADBY
Závaznými ukazateli stanovuje zastupitelstvo městyse
- členění rozpočtu dle odvětvového třídění (paragrafy)
- částku 4.000.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace,
IČ 75027712
d) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestičních transferů
(dotací a darů) dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm právnickým osobám, které
jsou uvedeny v příloze č. 4. v celkovém objemu 843 tis. Kč, a to takto:

1. Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou, IČ 64629368,
dotaci ve výši 65.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
2. Tělovýchovné jednotě LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 48808300,
dotaci ve výši 370.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
3. Spolku Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428,
dotaci ve výši 60.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
4. Českému kynologickému svazu ZKO Suchdol nad Odrou - Louka – 626, IČ 68921055,
dotaci ve výši 120.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
5. Western klubu z.s., Suchdol nad Odrou, IČ 22841946,
dotaci ve výši 75.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
6. Moravianu Historicko - vlastivědné společnosti, Suchdol nad Odrou, IČ 66741611,
finanční dar ve výši 43.000,- Kč a znění darovací smlouvy
7. Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Suchdol nad Odrou, IČ 64125483,
finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy
8. Římskokatolické farnosti Suchdol nad Odrou, IČ 44937768,
dotaci ve výši 50.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
9. Bratrské jednotě baptistů Suchdol nad Odrou, IČ 26521709
finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy
e) střednědobý výhled rozpočtu na období let 2017 - 2019 dle přílohy č. 7, kterým se zrušuje
rozpočtový výhled přijatý usnesením č. 11.3.e) z 24.2.2016
f) prodej parc. č. 2223/85 orná půda o výměře 1.208 m2 v k. ú. Suchdol nad Odrou
do vlastnictví Bc. Lucie Ďuricové, za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení. Podmínkou
prodeje (zápisu změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na
příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek určený
výhradně pro stavbu rodinného domu v lokalitě Čs. Armády. 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 ve výši 100 tis. Kč, vratka
části příspěvku na vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě dokončení
stavby do 3 let od vydání stavebního povolení. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto
smyslu uzavření kupní smlouvy.
g) Manžele Malinovy jako náhradníka pro prodej parc. č. 2223/85 orná půda o výměře 1.208 m2
v k. ú. Suchdol nad Odrou pro případ, že se prodej dle usnesení č. 16.3.f) neuskuteční.
V takovém případě schvaluje zastupitelstvo městyse prodej do vlastnictví manželů
Malinových, za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení. Podmínkou prodeje (zápisu
změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na
vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek určený výhradně
pro stavbu rodinného domu v lokalitě Čs. Armády. 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 ve výši 100 tis. Kč, vratka
části příspěvku na vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě dokončení
stavby do 3 let od vydání stavebního povolení. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto
smyslu uzavření kupní smlouvy. Toto usnesení 6.3.f) pozbude platnosti v okamžiku zápisu
převodu vlastnictví ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí.
h) prodej parc.č. 822 – ostatní plocha, zeleň o výměře 133 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví společnosti Asia Food & Restaurant, s.r.o., za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení.
Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu uzavření kupní smlouvy
i) nabytí dlouhodobého majetku Regionu Poodří, pořízeného z projektu „Informační místa
k zastavení v obcích Regionu Poodří“ do majetku městyse. Jedná se o převod cyklistického
zastavení v pořizovací ceně 40.500,- Kč. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu
uzavření darovací smlouvy

16. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávních a darovacích smluv dle bodů 1. – 9. usnesení
č. 16.3.d)
b) radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 700 tis. Kč v rámci výdajů
r. 2017
2. přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu městyse r. 2017
a s tím souvisejícím provedením rozpočtových opatření na straně výdajů

16. 5. 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 v pátek dne 26. 5. 2017, 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

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

