USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 26.9.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM

24. 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 23. až 24. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu z finančního výboru ze dne 19.9.2018
dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-8/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-8/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-8/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby

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

Zajíčka

a

Radovana

Kutěje

a

zapisovatelkou

24. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 24. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 26.9.2018
v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z14 takto:
Příjmy
+
Financování
Celkové zdroje ve výši
-

223,00 tis. Kč
1.619,59 tis. Kč
1.396,59 tis. Kč

tj. 50.756,26 tis. Kč
tj. 1.768,88 tis. Kč
tj. 52.525,14 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

603,41 tis. Kč
2.000,00 tis. Kč
1.396,59 tis. Kč

tj. 42.075,69 tis. Kč
tj. 10.449,45 tis. Kč
tj. 52.525,14 tis. Kč

+
-

v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z14/2018 z 26. 9.2018“

c) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z14 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích v souladu s usnesením zastupitelstva městyse č. 21. 3. b) ze dne
21.2.2018poskytnutí finančních darů a znění darovacích smluv takto:
• Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice, zapsaný spolek, IČ 66741777 ve
výši 30.000,- Kč
• Charitě Odry, IČ 62351052 ve výši 48.000,- Kč
d) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z14 poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu dle
Směrnice č. 9/2008 - bod 3.1.5. v souladu s § 2390 až § 2394 zák. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve výši 30.000,- Kč zaměstnankyni Martě Matulové a znění smlouvy o zápůjčce
e) prodej parc. č. 399 – trvalý travní porost o výměře 59 m2 v k.ú. Kletné do majetku
sourozenců Grygarových, a to za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Zastupitelstvo městyse
schvaluje v tomto smyslu uzavření kupní smlouvy
f) povolení rychlostní zkoušky při Valašské rally 2019 v termínu 30.3.2019 v katastru místní
části Kletné

24. 4. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e
a) v souladu s usnesením ZM č. 21.3.c) ze dne 21.2.2018 - schválený rozpočet pro rok 2018 závazným ukazatelem částku 60.000,- Kč jako investiční transfer na částečnou úhradu
keramické pece pro Základní školu a mateřskou školu Suchdol nad Odrou, příspěvkovou
organizaci, IČ 75027712

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

