USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 28.6.2017 v 18.00 hod. v DKT

18. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 17. až 18. zasedáním zastupitelstva městyse
c) zprávu z finančního výboru ze dne 14.6.2017
d) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-5/2017
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2017
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2017
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2017
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
e)
-

informace o záměrech, které rada městyse nedoporučila k prodeji
žádost Eduarda Kocmicha o prodej části pozemku parc.č. 1679 v k. ú. Suchdol nad Odrou
žádost manželů Vaňkových o prodej části pozemku parc.č. 87/1 v k. ú. Kletné
žádost Jiřího Jurnykla o prodej části pozemku parc.č. 977/1 v k. ú. Suchdol nad Odrou
žádost Radka Vítka o prodej části pozemku parc.č. 977/1 v k. ú. Suchdol nad Odrou
žádost Jiřího Tvarůžka o prodej pozemků parc.č. 88 a části parc.č.87/1 v k. ú. Kletné
žádost Bytového družstva „Na Nové“ o prodej části pozemků parc.č.805 a 974

f) Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 15.6.2017
g) informaci o zájmu nájemníků bytového domu č.p. 498 o odkup podílu na domu, resp. bytu,
do osobního vlastnictví za cenu obvyklou dle „Odhadu obvyklé ceny č. 05/2017“ ze dne
26. 5. 2017, který vypracoval Jiří Dostál.

18. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Ivu Žitníkovou a Mgr. Lenku Tymrákovou a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

18. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 18. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 28.6.2017
v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočtové opatření č. Z8 takto:
Příjmy
+
Financování
+
Celkové zdroje ve výši
+

278,39 tis. Kč
2.937,61 tis. Kč
3.216,00 tis. Kč

tj. 45.512,75 tis. Kč
tj. 11.644,64 tis. Kč
tj. 57.157,39 tis. Kč

Běžné výdaje
- 2.496,00 tis. Kč
tj. 36.932,39 tis. Kč
Kapitálové výdaje
+
720,00 tis. Kč
tj. 20.225,00 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši
+ 3.216,00 tis. Kč
tj. 57.157,39 tis. Kč
v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z8/2017 z 28. 6.2017“

c) celoroční hospodaření městyse za rok 2016 bez výhrad v rozsahu předloženého materiálu
„Závěrečný účet“
d) Účetní závěrku městyse za rok 2016
e) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z8 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích a dle usnesení ZM č. 16.3.b) - pravidlo o poskytování dotací a darů z rozpočtu
městyse na rok 2017 - Českému kynologickému svazu ZKO Suchdol nad Odrou - Louka –
626, IČ 68921055, dotaci ve výši 30.000,- Kč a znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
f) směnu části parc. č. 37 – ostatní plocha v majetku městyse za parc.č. 40 – zahrada
v majetku Římskokatolické farnosti v k.ú. Suchdol nad Odrou. Náklady řízení uhradí
Římskokatolická farnost. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu uzavření kupní
smlouvy

Jiří Bělunek
člen zastupitelstva

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

