USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 22.09.2014 v 18.00 hod. v DKT

30. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 28. a 30. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 15.9.2014
Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse v roce 2014
Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2013
žádost Mgr. Jany Zedkové o pronájem Penzionu Poodří
zprávu realitní kanceláře Claris o prodeji domu Komenského č.p. 427

30. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli
zápisu
Radomíru Ješkovou

Ivanu

Tvarůžkovou

a

Petra

Zajíčka

a

zapisovatelkou

30. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 30. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 22.09.2014
v 18.00 hodin v DKT
b) prodej parc.č. 2223/86 – orná půda o výměře 1.439 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Ing. Jiřího Andrše, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení, a to za podmínek
schválených zastupitelstvem městyse dne 20.6.2011 usnesením č. 7.3.h), kde stupněm
rozestavěnosti pro umožnění výmazu předkupního práva pro městys je vybudování
základové konstrukce a svislého obvodového zdiva nejméně do výše 1,5 m měřeno od
základové konstrukce. Podmínkou pro prodej (zápis změny vlastníka do KN) je kromě
úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na inženýrské sítě ve výši 300.000,- Kč.
Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl. Armády.
c) záměr směnit část pozemku 1952/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou na
výkrese v příloze jako část „C“ za část pozemku parc. č. 2008, zastavěná plocha a nádvoří
označenou jako část „A“. Současně je záměrem městyse Suchdol nad Odrou nabýt část
pozemku parc. č. 2042, zahrada, označenou jako část „B“.
Cena nabývaných pozemků nebude převyšovat cenu, za kterou bude převádět pozemek
parc. č. 2008, zastavěná plocha a nádvoří, Česká republika na třetí osoby, s tím, že
z nabývané části pozemku parc.č. 2008, zastavěná plocha a nádvoří, bude placena jen cena
za výměru, o kterou převyšuje nabývaná část pozemku parc. č. 2008, zastavěná plocha a
nádvoří, směňovanou část pozemku parc.č. 1952/1, ostatní plocha, ostatní komunikace.
d) prodej parc. č. 1513 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 252 m2 po
rozměření geodetem takto:
- parc.č. 1513/1 o výměře 117 m2 do vlastnictví manželů Vymyslických za 1,- Kč / m2
- parc.č. 1513/2 o výměře 90 m2 do vlastnictví manželů Mičulkových za 30,- Kč / m2
a směnu části pozemků parc.č. 1334 a 1513 pozemků takto:
- Městys nabude od svého vlastnictví nově vzniklý pozemek parc. č.1508/2 o výměře 45 m2,
- T. Dýčka nabude do svého vlastnictví
- díl „a“ o výměře 26 m2 odměřený z pozemku parc. č.1334,
- díl „c“ o výměře 37 m2 odměřený z pozemku parc. č.1513,
- díl „d“ o výměře 7 m2 odměřený z pozemku parc. č.1513,
- pozemek parc. č.1334/2 o výměře 18 m2 vzniklý z pozemku parc. č.1334
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků uhradí T. Dýčka městysi ve výši 30,- Kč/ m2.
Ve smlouvě budou ošetřena věcná břemena přístupu k nemovitosti v souladu s usnesením
č. 17.3.g) ze dne 24.9.2012

e) rozpočtové opatření č. Z 12 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+
+
+
+
+

596,00 tis. Kč
147,00 tis. Kč
449,00 tis. Kč
251,60 tis. Kč
197,40 tis. Kč
449,00 tis. Kč

tj. celkem 54.876,53 tis. Kč
tj. celkem 30.108,17 tis. Kč
tj. celkem 84.984,70 tis. Kč
tj. celkem 50.316,10 tis. Kč
tj. celkem 34.668,60 tis. Kč
tj. celkem 84.984,70 tis.Kč

v členění dle příloh:

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 31. 8.2014
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 31. 8.2014
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 31. 8.2014
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1 až R11
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-12
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-12

f) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) 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, stanovy společnosti ASOMPO a.s.ve znění,
které tvoří přílohu tohoto usnesení
g) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou
Historicko – vlastivědné společnosti MORAVIAN se sídlem Suchdol nad Odrou,
Komenského 380, IČ: 66741611 za účelem předfinancování realizace projektu „Pamětní zeď
Moravských bratří“ na parc.č. 164/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou

30. 4. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usnesení č. 9.3.j) ze dne 19.9.2011 ve věci prodeje parc.č. 2223/86 do vlastnictví Daniela
Andrše

30. 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 obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 8.10.2014, 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

