USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 23.9.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Um

2019. 6. 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 5. a 6. zasedáním zastupitelstva městyse
C) dokumenty
Č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-8/2019
č. 2 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-8/2019
Č. 3 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-8/2019
Č. 4 - ROZPOČET PŘÍJMY
Č. 5 - ROZPOČET VÝDAJE
Č. 6 - SLEDOVÁNI ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2019
č. 7 - REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
d) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 16.9.2019
e) Zápis z jednání kontro|ního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 17.6.2019
2019. 6. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Vladimíra Jeřábka a
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Radovana

Kutěje

a

zapisovatelkou

2019. 6. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 6. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 23.9.2019
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Um
b) rozpočtové opatřeni č. Z14 takto:
příjmy
Financováni
Celkové zdroje ve výši

+
260 tis. KČ
" 9.820,25 tis. KČ
+ 10.080,25 tis. Kč

tj. 55.132,15 tis. KČ
tj. 9.848,69 tis. kč
tj. 64.980,84 tis. KČ

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

" 4.223,24 tis. Kč
" 5.857,01 tis. Kč
+ 10.080,25 tis. KČ

tj. 46.786,81 tis. Kč
tj. 18.194,03 tis. Kč
tj. 64.980,84 tis. kč

v členěni dle příloh ,,Rozpočtové opatřeni zastupitelstva Z14/2019 z 19. 9.2019"
C) V rámci rozpočtového opatřeni a dle svých kompetencí vyhrazených zákoneŕn o obcích
poskytnutí transferů (příspěvků, dotací a darů) v celkovém objemu 6.504.029,27 Kč, a to
takto:
1. Navýšeni neinvestičního příspěvku Základni škole a mateřské škole Suchdol nad
Odrou, příspěvkové organizaci, lČ 75027712, ve výši 3.742.274,61 KČ
2. Navýšeni investičního transferu Základní škole a mateřské škole Suchdol nad
Odrou, příspěvkové organizaci, lČ 75027712, ve výši 2.761.754,66 Kč.
Přidělené prostředky budou použity na předfinancováni části projektu pRovýuku, a to
na úhradu dodávek v rámci ,,Modernizace učeben" - pořízenÍ nábytku, učebních
pomůcek, pro zajištění konektivity školy a dodávky ICT
d) prodej parč. č. 130/1 - ostatní plocha o výměře 1331 m' v k.ú. Suchdol nad Odrou do
majetku Společenství vlastníků Suchdol nad Odrou, Komenského 174, 177,
IČ: 07680775, a to za cenu 1,- Kč/m' + náklady řIzení. Jedná se o pozemek kolem bytového
domu. Ve smlouvě nutno zřídit věcné břemeno na inženýrské sItě v majetku městyse

e) odkoupeni budovy č.p. 471 na parc.č. 168 - zastavěná plocha o výměře 486 m' a parc.č.
164/2 - ostatní plocha o výměře 529 m' v k.ú. Suchdol nad Odrou z vlastnictví
do vlastnictví Městyse Suchdol nad Odrou, a to za cenu 3 mil. KČ " náklady
řízení a daň z nabytí nemovitosti
f) v souladu s podmínkami zákona o majetku státu úplatrý převod pozemků parc.č. 1197/2 a
části parc.č. 1186 v k.ú. Suchdol nad Odrou z majetku CR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku Městyse Suchdol nad Odrou v rozsahu pod tělesy účelové
komunikace, která je v pasportu komunikaci zařazená pod č. 101u
g) bezúplatné nabytí vlastnictví parc.č. 1191 a části parc.č. 1190 a 1196/5 v k.ú. Suchdol nad
Odrou z majetku ČR - Úřadu pro zastupováni státu ve věcech majetkových do majetku
Městyse Suchdol nad Odrou, v rozsahu pod tělesy mIstních komunikaci, které jsou
v pasportu komunikaci zařazené pod č. 124C,125c,126c a 127C
2019. 6. 4. Zastupitelstvo městyse o d m It á
a) úplatný převod parc.č. 1191, části parc.č. 1196/5 a 1190 v k.ú. Suchdol nad Odrou z majetku
ČR - Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Městyse Suchdol nad
Odrou.
2019. 6. 5. Zastupitelstvo městyse u k I á d á
a) svolat ve věci Smlouvy o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu ,,Zajištění
spolufinancováni základni sItě sociálnIch služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působnosti ORP Nový Jičín" schůzku se zástupcem města Nový Jičín a zastupiteli městyse
Z: mistostarostka

T: do 31.10.2019

2019. 6. 6. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) předsedy dílčích inventarizačních komisí
DIK č. 1 Úřad městyse: Ing. Vladimír jeřábek
DIK č. 2 Klub kultury: Mgr. Lenka Tymráková
DIK č. 3 Hasičská zbrojnice: Be. Kateřina Melicharová
a člena do inventarizační komise příspěvkové organizace Základní škola mateřská škola
Suchdol nad Odrou: Josef zajíček

)

lva Hrabovská
mistostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

