USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 20.9.2017 v 18.00 hod. v DKT

19. 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 18. až 19. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu z finančního výboru ze dne 13.9.2017
dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-8/2017
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-8/2017
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-8/2017
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2017
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby

e) Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2016

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

Dohnala

a

Radovana

Kutěje

a

zapisovatelkou

19. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 19. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 20.9.2017
v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočtové opatření č. Z9 takto:
Příjmy
+
Financování
+
Celkové zdroje ve výši
+
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

107,25 tis. Kč
3.795,36 tis. Kč
3.902,61 tis. Kč

tj. 45.620,00 tis. Kč
tj. 15.440,00 tis. Kč
tj. 61.060,00 tis. Kč

862,61 tis. Kč
+ 3.040,00 tis. Kč
+ 3.902,61 tis. Kč

tj. 37.795,00 tis. Kč
tj. 23.265,00 tis. Kč
tj. 61.060,00 tis. Kč

v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z9/2017 z 20.9.2017“
c) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z9 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 - CHARITĚ Odry, IČ 62351052, finanční dar ve výši 48.000,- Kč a
znění darovací smlouvy
d) prodej části parc. č. 1334/1 – ostatní plocha o výměře cca 295 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou
do majetku manželů Poštových, a to za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná výměra po
zaměření geodetem. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu uzavření kupní
smlouvy.
e) prodej části parc. č. 974 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 a části parc. č. 805 – ostatní
plocha o výměře cca 222 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do majetku Bytového družstva „Na
Nové“, a to za cenu 1,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná výměra po zaměření geodetem.
Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu uzavření kupní smlouvy.

f) zrušení záměru prodeje bytového domu č.p. 498 pro nedostatečný zájem ze strany
stávajících nájemníků.

19. 4. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) odpovědět petičnímu výboru na petici “Za řešení problematiky výstavby na území Městyse a
zrušení záměru využít jako přístupovou komunikaci ulici Čsl. Armády“, odpověď schválit
v radě městyse.
T: 4. 10. 2017 (61. schůze rady městyse)

Z: starosta

19. 5. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) předsedy dílčích inventarizačních komisí
DIK č. 1 Úřad městyse: Ondřej Dubec
DIK č. 2 Klub kultury: MUDr. Jana Dostálová
DIK č. 3 Hasičská zbrojnice: Mgr. Jana Bechná
a člena do inventarizační komise příspěvkové organizace Základní škola mateřská škola
Suchdol nad Odrou: Radovan Kutěj
a předsedu ústřední inventarizační komisi: Petr Zajíček

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

