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USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 24.6.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Um

2019. 5. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usneseni zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 4. a 5. zasedáním zastupitelstva městyse
C) dokumentyv
,
Č. 1 - PLNENÍ PŘÍJMU bez OdPa za 1-5/2019
č. 2 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2019
Č. 3 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2019
Č. 4 - ROZPOČET PŘÍJMY
Č. 5 - ROZPOČET VÝDAJE
Č. 6 - SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2019
č. 7 - REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
d) žádost Města Nový Jičín, lČ 00298212 z 29. 4.2019, o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse
Suchdol nad Odrou ve výši 50.000,- KČ na financováni sociá|ních služeb v rámci obce
s rozšířenou působnosti Nový Jičín
e) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10.6.2019
f) sděleni propočtu fiská|ního pravidla pro ŮSC k 31.12.2018
g) informaci SŽDC o zahájení přípravy stavby ,,Náhrada přejezdu P6496 v km 231, 244 trati
Polom - Suchdol nad Odrou". Bude soutěžen zhotovitel Záměru projektu a Doprovodné
dokumentace. Součásti zadáni je i zpracování podkladů pro změnu územního plánu.
2019. 5. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. 'Tomáše Dohnala a Bc. Kateřinu Melicharovou a zapisovatelkou
Be. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2019. 5. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a I u j e
a) program 5. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 24.6.2019
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Um
b) rozpočtové opatření č. Z6 takto:
Příjmy
Financováni
Celkové zdroje ve výši

+
+
+

405.92 tis. Kč
573,05 tis. Kč
978,97 tis. KČ

tj. 54.805,13 tis. KČ
tj.
28,44 tis. KČ
tj. 54.833,57 tis. KČ

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+
+
+

978,97 tis. KČ
0,00 tis. Kč
978,97 tis. KČ

tj. 42.629,18 tis. KČ
tj. 12.204,39 tis. Kč
tj. 54.833,57 tis. kč

v členění dle přIIoh ,,Rozpočtové opatření zastupitelstva Z6/2019 z 24. 6.2019"
C) v rámci .rozpočtového opatřeni Z6 a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnuti neinvestičních transferů (dotací a darů), a to takto:
Městu Nový Jičín, lČ 00298212, dotaci ve výši 50.000,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy na
realizaci ,,zajištěni základni sítě sociálnich služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působnosti ORP Nový jičín
d) celoročnI hospOdařeni městyse Suchdol nad Odrou za rok 2018 bez výhrad v rozsahu
předloženého materiálu ,,závěrečný účet"
e) Účetní závěrku městyse Suchdol nad Odrou sestavenou k 31.12.2018
f) úplatné nabytí spoluvlastnického podIlu
o velikosti
id.
2/36
parc.č. 1911/3 v k.ú. Suchdol nad Odrou, a to za kupní cenu 1.100 KČ

na

pozemku

g) bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti
parc.č. 17/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou (místní komunikace)

id.

2/36

na

pozemku

h) bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id.
parc.č. 97/2, 97/3 a 98/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou (zahrada u ZŠ)

2/36

na

pozemku

i) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou a
jejímž předmětem byla parc.č.
v k.ú. Suchdol nad Odrou a zahájeni
stavby na něm. Obsahem Dodatku č. 1 bude změna bodu V., ČI. 2., kde se lhůta pro splnění
závazku vybudovat obvodové zdivo od základové konstrukce do výšky 1,5 m, prodlužuje do
31.12.2020. Ostatní ujednání včetně sankci a dalšího postupu v případě nesplnění závazku
zůstanou beze změny.
j) uzavřeni Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou a
jejímž předmětem byla parc.č.
v k.ú. Suchdol nad Odrou a zahájení
stavby na něm. Obsahem Dodatku č. 1 bude změna bodu V., ČI. 2., kde se lhůta pro splnění
závazku vybudovat obvodové zdivo od základové konstrukce do výšky 1,5 m, prodlužuje do
31.12.2020. Ostatní ujednáni včetně sankci a dalšího postupu v případě nesplnění závazku
zůstanou beze změny.
k) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou a
, jejímž předmětem byla parc.č.
v k.ú. Suchdol nad Odrou a zahájení
stavby na něm. Obsahem Dodatku č. 1 bude změna bodu X., kde se lhůta pro splnění
závazku vybudovat obvodové zdivo od základové konstrukce do výšky 1,5 m, prodlužuje do
31.12.2020. Ostatní ujednání včetně sankcí a dalšího postupu v případě nesplnění závazku
zůstanou beze změny.
l) záměr odkoupení budovy č.p. 471 na parc.č. 168 a parc.č. 164/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou a
pověřuje starostu provedením kroků, směřujÍcÍch k připravě kupní smlouvy. Jedná se o
budovu bývalého zdravotního střediska
2019. 5. 4. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usneseni č. 2018.2.3.g.) ze dne 12.12.2019 kterým bylo schváleno prodbuženi zahájeni
stavby RD na parc.č.
v k.ú. Suchdol nad Odrou o dva roky, navýšeni smluvní pokuty
a uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou a
2019. 5. 5. Zastupitelstvo městyse u k I á d á
a) starostovi městyse vypracovat návrh způsobu prodeje pozemků
Z: starosta

T: příštI zasedání ZM

b) připravit ve spolupráci s právním zástupcem vypracováni dodatku ke smlouvám na prodej
pozemků dle bodu 2019.5.3. i) - k)
T: ihned

Z: starosta

2019. 5. 6. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2019.5.3.C)
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lva Hkoiská
místostarostka

It

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

