USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 25.2.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Um

2019. 3. 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 2. a 3. zasedáním zastupitelstva městyse
C) dokumenty k návrhu rozpočtu 2019:
č. 1 - PŘÍJMY VC. dodatku
č. 2 - VÝDAJE vC. dodatku
Č 3 - VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
Č. 5 - SOCIÁLNÍ FOND
Č. 6 - REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD
ROZPOČTOVÉ SKLADBY
d) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 4.2.2019
e) Zápis z jednání kontro|niho výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří ze dne
18.12.2018
f) Informaci o programu kothkových půjček, navazujících na 3. vlnu kotlikových dotací, kdy
půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR poskytují svým občanům obce,
které po vyúčtování bud' prostředky po odečtení uznatelných nákladů vráti na SFŽP ČR,
nebo je použiji za podmínek stanovených SFŽP ČR na realizaci projektů v oblasti životního '
prostředí
g) žádost
o prod|oužení lhůty zahájení stavby RD na parc. č.
v k.ú
Suchdol nad Odrou v souladu s uzavřenou kupní smlouvou
h) žádost
o prodlouženi lhůty zahájeni stavby RD na parc. č.
v k.ú.
Suchdol nad Odrou v souladu s uzavřenou kupní smlouvou
i) rozpočtové opatřeni č. R20
2019. 3. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Tymrákovou
Be. Kateřinu Kollerovou, DiS.

a

Jiřího

Bělunka

a

zapisovatelkou

2019. 3. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 3. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 25.2.2019
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Um
b) Zásady pro provádění rozpočtových opatření radou městyse
C) pravidlo o poskytováni dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2019 následovně:
-

finanční podpora jednomu příjemci do úhrnné výše menší než 50.000,- KČ za kalendářní
rok bude poskytnuta formou finančního daru, přičemž v souladu s ustanovením § 85
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
je poskytováni věcných darů v hodnotě nad 20.000,- KČ a peněžitých darů ve výši nad
20.000,- KČ fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce v kompetenci
zastupitelstva městyse

-

finanční podpora jednomu příjemci v úhrnné výši 50.000,- KČ a vÍce za kalendářní
rok bude poskytnuta formou účelové dotace

d) rozpočet městyse pro rok 2019 takto:

příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

52.213,78 tis. KČ
- 3.867,96 tis. KČ
48.345,82 tis. KČ

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

39.369,82 tis. Kč
8.976,00 tis. Kč
48.345,82 tis. KČ

Závaznými ukazateli stanovuje zastu pitelstvo městyse
-

členění výdajů rozpočtu dle odvětvového tříděni (paragrafy) vyjma par. 6330 - převody
mezi vlastními bankovními účty

-

částku 4.800.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace,
lČ 75027712

e) dle svých kompetenci vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestičních transferů
(dotaci a darů) dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm právnickým osobám, které
jsou uvedeny v příloze č. 4. v celkovém objemu 1.123 tis. kč, a to takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou, lČ 64629368,
dotace ve výši 65.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s., lČ 48808300,
dotace ve výši 300.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, lČ 69581428,
dotace ve výši 80.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou - Louka - 626, lČ 68921055,
dotace ve výši 120.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
Western klub z.s., Suchdol nad Odrou, lČ 22841946,
dotace ve výši 290.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
JUNÁK - český skaut, středisko Odry, lČ 14614782,
dotace ve výši 50.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
SHARKS Suchdol nad Odrou, z.s., lČ 5864852
dotace ve výši 55.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
Moravian Historicko - vlastivědná společnost, Suchdol nad Odrou, lČ 66741611,
finanční dar ve výši 45.000,- Kč"a znění darovací smlouvy
V
český svaz včelařů, z.s., základni organizace Suchdol nad Odrou, lC 64125483,
finanční dar ve výši 30.000,- KČ a znění darovací smlouvy
Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, lČ 65471920,
finanční dar ve výši 40.000,- KČ a znění darovací smlouvy
CHARITA Odry, lČ 62351052
finanční dar ve výši 48.000,- Kč a znění darovací smlouvy

f) střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 - 2021, kterým se zrušuje střednědobý
výhled rozpočtu přijatý usnesením č. 21.3.e) z 21.2.2018
g) Strategický plán rozvoje městyse na období 2019 - 2024

h) podání žádosti o dotaci projektu ,,VÍceljče]ové hřiště", které bude realizováno na místě
stávajĹcÍho asfaltového hřiště a atletické dráhy v areálu ZŠ - dotační titul
H podprogram u Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2019 a souhlasí
se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu městyse
i) podání žádosti o dotaci projektu ,,Obnova centrálního hřbitovního kříže a božích muk
na hřbitově Kletné"" - dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2019,
podprogram Obnova sakrálních staveb a hřbitovů a souhlasí se spolufinancovánhn vlastního
podílu z rozpočtu městyse

2019. 3. 4. Zastupitelstvo městyse d e I e g u j e
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., q obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem
Ž'vot'ce u Nového J'č'na 194, PSČ 742 72, lČ 258 72 826, deleguje jako zástupce
městyse pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Richarda Ehlera nar.
bytem Suchdol nad Odrou,

Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na vÍce valných hromadách, a to na všech Ůalných
hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od uděleni
této delegace do dne 15.10.2022
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pani Ivě
Hrabovské, nar.
, bytem Suchdol nad Odrou,
2019. 3. 5. Zastupitelstvo městyse u k I á d á
a) projednat s právním zástupcem městyse návrh postupu městyse ve věci žádosti
o prodlouženi lhůty zahájení stavby RD
Z: starosta

'

T: do přlštÍho zasedání ZM

b) projednat s právním zástupcem městyse návrh postupu městyse ve věci žádosti
o prodlouženI lhůty zahájení stavby RD
Z: starosta

T: do příštího zasedání ZM

2019. 3. 6. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávních a darovacích smluv dle bodů 1. - 11. usneseni
Č. 2019.3.3.e.)
b) radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm, a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 700.000,- KČ v rámci výdajů
r. 2019; tato pravomoc se nevztahuje na závazný ukazatel ,,příspěvek na provoz" zřízené
příspěvkové organizaci
2. přijlmánim veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu městyse r. 2019
a s tím souvisejícím případným provedením rozpočtových opatření na stran:/jýdajů

lva Hrabovská
místostarostka

L

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

