USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 16.12.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM

2019. 7. 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 6. a 7. zasedáním zastupitelstva městyse
c) dokumenty
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-11/2019
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-11/2019
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-11/2019
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2019
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
d) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 9.12.2019
e) Žádost Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300 - jedná se o
prodloužení termínu čerpání části podpory ve výši 130.000,- Kč, a to do 31.12.2020
f) Žádost Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300 - jedná se o
navýšení dotace roku 2019 ve výši 102.580,- Kč za účelem pořízení nového kotle ÚT a
pisoárů
g) Rozhodnutí o poskytnutí dotace , poskytovatel MMR, identifikační číslo 117 D 8210 B 2125,
v max. výši 3.462.779,- Kč. Jedná se o Školní hřiště, ukončení projektu je do 30.4.2020,
financování akce včetně vlastních zdrojů (rozpočtu městyse na r. 2020) do 30.9.2020, termín
předložení Závěrečného vyhodnocení akce do 30.11.2020.

2019. 7. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e

a) ověřovateli zápisu Martina
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Bryneckého

a

Ing.

Ivu

Žitníkovou

a

zapisovatelkou

2019. 7. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e

a) program 7. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 16.12.2019
v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z22 takto:
Příjmy
+
Financování
Celkové zdroje ve výši
-

300,00 tis. Kč
3.761,42 tis. Kč
3.461,42 tis. Kč

tj. 55.662,72 tis. Kč
tj. 5.856,71 tis. Kč
tj. 61.519,43 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

188,65 tis. Kč
3.272,77 tis. Kč
3.461,42 tis. Kč

tj. 45.996,72 tis. Kč
tj. 15.522,71 tis. Kč
tj. 61.519,43 tis. Kč

-

v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z22/2019 z 16.12.2019“
c) V rámci rozpočtového opatření a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí transferů (příspěvků, dotací a darů), a to takto:
1. Snížení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Suchdol nad
Odrou, příspěvkové organizaci, IČ 75027712, ve výši 630.231,43 Kč
2. Zvýšení investičního transferu Základní škole a mateřské škole Suchdol nad Odrou,
příspěvkové organizaci, IČ 75027712, ve výši 630.231,43 Kč.

Změna potřeby přidělení prostředků vznikla po konečném prověření správnosti
původního účtování projektu PROvýuku
3. Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy č. FIN/05/2018/VPS s Tělovýchovnou jednotou
Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300 - jedná se o prodloužení termínu
čerpání části podpory ve výši 130.000,- Kč, a to do 31.12.2020
4. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. FIN/02/2019/VPS s Tělovýchovnou jednotou
Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300 - jedná se o navýšení dotace roku
2019 ve výši 102.580,- Kč za účelem pořízení nového kotle ÚT a pisoárů
d) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 takto:
 VÝDAJE mohou být čerpány ve výši max. 1/12 běžných i kapitálových výdajů
upraveného rozpočtu roku 2019 měsíčně;
 PŘÍJMY rozpočtového provizoria budou plněny takto: daňové, nedaňové, kapitálové
– podle skutečných příjmů realizovaných v pokladně či na bankovním účtu;
 transfery, dotace, příspěvky a dary – jejich případným přijímáním a s tím souvisejícím
provedením rozpočtových opatření na straně výdajů je pověřena rada městyse.
Rozpočtové provizorium je platné do doby schválení rozpočtu na rok 2020, nejdéle však do
31.3.2020. Pravidlo 1/12 měsíčně nebude aplikováno na úhradu běžných i kapitálových
výdajů spojených s aktuálně realizovanými a připravovanými stavbami, kde bude umožněno
z prostředků městyse hradit práce dle faktur vystavených na základě platných smluv a
objednávek.
Ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,
IČ 75027712, bude postupováno v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové
organizace na rok 2020 a bude poskytován neinvestiční příspěvek z prostředků městyse ve
výši 400.000,- Kč měsíčně.
e) výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.1.2020 takto:
člen ZM
1 500 Kč
člen výboru, komise
2 000 Kč
předseda výboru, komise
2 200 Kč
člen RM
4 500 Kč
člen RM + člen výboru, komise
5 000 Kč
člen RM + předseda výboru, komise
5 200 Kč
f) Smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování
základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový
Jičín“
g) Směrnici č. 3/2019 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu
h) Směrnici č. 4/2019 o poskytování cestovních náhrad
i) prodej části parc. č. 2/1 – ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k.ú. Kletné do majetku
, a to za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení
j) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Suchdolu nad Odrou č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území městyse Suchdol nad Odrou
k) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
l) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

2019. 7. 4. Zastupitelstvo městyse u k l á d á

a) radě městyse, aby z pozice zřizovatele vyzvala Základní školu a mateřskou školu Suchdol
nad Odrou, příspěvkovou organizaci, IČ 75027712 k vrácení finančních prostředků ve výši
způsobilých nákladů, poskytnutých z rozpočtu městyse k předfinancování projektu
PROvýuku bezodkladně poté, co příspěvková organizace obdrží dotační prostředky od
poskytovatele.

2019. 7. 5. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e

a) Radu městyse k přijetí závěrečného rozpočtového opatření podle vývoje plnění příjmů a
potřeby čerpání výdajů v průběhu prosince 2019

2019. 7. 6. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e

a) starostu městyse k projednání podmínek nabytí nemovité věci ve veřejném zájmu do
majetku městyse bezúplatně nebo za symbolickou cenu v souvislosti s vyhlášením veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky, se kterým
má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Předmětem
nabídky je pozemek parc.č. 487 v k. ú. Suchdol nad Odrou, jehož součástí je i budova č.p.
216, a pozemek parc. č.488 v k. ú. Suchdol nad Odrou s příslušenstvím.

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

