USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 24.2.2020 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM

2020. 8. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
zprávu o činnosti rady městyse mezi 7. a 8. zasedáním zastupitelstva městyse
Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3.2.2020
dokumenty k návrhu rozpočtu na rok 2020
č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE vč. komentáře
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 4 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
č. 6 – REKAPITULACE příjmů a výdajů podle tříd rozpočtové skladby
e) Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří ze dne 10.12.2019
a)
b)
c)
d)

2020. 8. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Jiří Bělunek a Ondřej Dubec a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

2020. 8. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 8. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 24.2.2020 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti ÚM
b) doplnění zásad pro provádění rozpočtových opatření radou městyse, které zohledňuje každoroční
zmocnění rady městyse zastupitelstvem městyse k provádění rozpočtových opatření při schvalování
rozpočtu
c) pravidlo o poskytování dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2020 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 poskytování
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 2020 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

celkem
60.935,22 tis. Kč
10.752,06 tis. Kč
71.687,28 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

40.812,98 tis. Kč
30.874,30 tis. Kč
71.687,28 tis. Kč

v členění dle přílohy č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
Závaznými ukazateli stanovuje zastupitelstvo městyse
- členění výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění (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, IČ 75027712

e) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestičních transferů (dotací a
darů) dle schváleného rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny
v příloze č. 4. v celkovém objemu 1.901 tis. Kč, a to takto:
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou, IČ 64629368,
dotace ve výši 70.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
2. Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 48808300,
dotace ve výši 550.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
3. Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou - Louka – 626, IČ 68921055,
dotace ve výši 150.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
4. Western klub z.s., Suchdol nad Odrou, IČ 22841946,
dotace ve výši 320.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
5. Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou, IČ 44937768,
dotace ve výši 250.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
6. MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou, IČ 66741611
dotace ve výši 106.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
7. CHARITA Odry, IČ 62351052
dotace ve výši 160.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
8. NORÁCI z.s. Suchdol nad Odrou, IČ 08688524,
dotace ve výši 50.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
9. ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ 08569355
dotace ve výši 60.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
10. Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428,
finanční dar ve výši 35.000,- Kč a znění darovací smlouvy
11. JUNÁK - český skaut, středisko Odry, IČ 14614782,
Finanční dar ve výši 35.000,- Kč a znění darovací smlouvy
12. Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, IČ 65471920,
finanční dar ve výši 40.000,- Kč a znění darovací smlouvy
13. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Suchdol nad Odrou, IČ 64125483,
finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy
14. Saunový klub Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 08570299,
finanční dar ve výši 45.000,- Kč a znění darovací smlouvy
f) Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 – 2022, kterým se zrušuje střednědobý výhled
rozpočtu přijatý usnesením 2019.3.3.f) ze dne 25.2.2019
g) Jednací řád zastupitelstva městyse

2020. 8. 4. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Jednací řád zastupitelstva městyse schválený usnesením 2.3.k) na 2. zasedání ZM dne 13.12.2010

2020. 8. 5. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávních a darovacích smluv dle bodů 1-14 usnesení č.
2020.8.3.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. 2020; tato pravomoc se nevztahuje na závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ zřízené
příspěvkové organizaci
2. přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu městyse r. 2020
a s tím souvisejícím případným provedením rozpočtových opatření na straně výdajů
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

