USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 25.4.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM

22. 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 21. až 22. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu z finančního výboru ze dne 19.4.2018
reakci SMO na dopis České asociace odpadového hospodářství
dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-3/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-3/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-3/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
f) dokument „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné“ za kalendářní rok
2017
g) zprávu z kontrolního výboru ze dne 22.3.2018
a)
b)
c)
d)
e)

22. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu MUDr. Janu
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Dostálovou

a

Jiřího

Bělunka

a

zapisovatelkou

22. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 22. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 25.4.2018
v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) Dodatek č. 1/2018 k vnitřní směrnici č. 9/2008 Tvorba a použití prostředků sociálního fondu
kterým se mění článek „2.Tvorba fondu“ takto: částka 400,- Kč se mění na částku 600,- Kč
c) rozpočtové opatření č. Z6 takto:
Příjmy
+ 745,00 tis. Kč
Financování
+ 1.475,00 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
+ 2.220,00 tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+ 2.220,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
+ 2.220,00 tis. Kč

tj. 50.252,50 tis. Kč
tj. 2.615,97 tis. Kč
tj. 52.868,47 tis. Kč
tj. 40.776,02 tis. Kč
tj. 12.092,45 tis. Kč
tj. 52.868,47 tis. Kč

v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z6/2018 z 25. 4.2018“

22. 4. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usnesení č. 19.3.e) ze dne 20.9.2017, kterým byl schválen 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“

22. 5. Zastupitelstvo městyse p r o j e d n a l o
a) informaci o riziku navýšení nákladů městyse na odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo městyse nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech,
které mají dopad na náklady městyse a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o dopadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
městyse vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství.

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

