USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 14.12.2009 v 18.00 hod. v DKT

20. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení z 18. a 19. zasedání zastupitelstva městyse konaného 14.9.2009 a
26.10.2009
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 18. a 20. zasedáním zastupitelstva městyse
c) zprávu
finančního
výboru
ze
dne
9.12.2009,
k
plnění
rozpočtu
za
1 – 11 / 2009 a rozpočtovému opatření č. Z 4
d) informaci o plnění rozpočtu za období leden – listopad 2009
e) Zápis č. 5 o výsledku kontroly provedené kontrolním výborem ZM – evidence v ubytovací
knize Penzionu Poodří, platby
f) Zprávu Finančního úřadu v Novém Jičíně o výsledku kontroly daně z příjmů fyzických osob
č. 184/2009
g) Protokol o kontrole KÚ MSK Ostrava při výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany
ovzduší, ochrany přírody a krajiny, č.j. MSK 192089/2009
h) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření v roce 2009, č.j. MSK 186732/2009
i) Protokol č.j. OVV/78308/2009, o kontrole výkonu správy na úseku matrik, provedené MěÚ
Nový Jičín

20. 2. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) návrhovou komisi pro přípravu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad
Odrou ve složení
Mgr. Marta Červencová
Iva Hrabovská
Petr Kašpárek
b) ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou ve složení
Ing. Věra Jeřábková
Zdenek Salaj

c) ve smyslu zákona č. 6/2002 Sb., § 64 odst. 3 paní Ivanu Tvarůžkovou do funkce přísedící u
Okresního soudu v Novém Jičíně, pro období 2010 - 2014

20. 3. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) bod12.3.c) z 12. zasedání zastupitelstva městyse dne 15.12.2008, kterým byl schválen
prodej parc.č. 1752 v k.ú. Suchdol nad Odrou Z. Valchářovi

20. 4. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 20. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 14.12.2009
v 18.00 hod. v DKT
b) Ceník prodeje pozemků z majetku městyse

c) Prodej části parc.č. 1803/1 – orná půda o výměře 756 m2 a parc.č. 1807/2 – orná půda o
výměře 32 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví manželů Bechných, za cenu 72,Kč/m2 + náklady řízení
d) Prodej parc.č. 520 – ostatní plocha o výměře 615 m2 a parc.č. 514/1 – ostatní plocha o
výměře 132 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví P. Matějčeka, za cenu 30,- Kč/m2 +
náklady řízení
e) Převod parc.č. 568/9 – orná půda o výměře 992 m2 v k.ú. Kletné z vlastnictví městyse do
vlastnictví manželů Moravcových a nabytí parc.č. 175/1 a 194/2 z vlastnictví manželů
Moravcových do vlastnictví městyse. Jelikož se na parc. č. 175/1 a 194/2 v úhrnné výměře
402 m2, které jsou ve vlastnictví manželů Moravcových, nachází místní komunikace, bude
část pozemku parc.č. 568/9 v odpovídající výměře 402 m2 převedena formou směny za
parc.č. 175/1 a 194/2. Zbývající část parcely bude prodána za cenu 72,- Kč/m2 + náklady
řízení
f) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 512/9 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kletné z PF
ČR dle zákona č. 95/1999 Sb., zákon o prodeji půdy, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
o zastavěnou plochu pod budovou sociálního zařízení tábořiště pod přehradou na Kletném.
g) Koupi pozemku parc.č. 512/6 – orná půda o výměře 538 m2 v k.ú. Kletné dle zákona č.
95/1999 Sb., zákon o prodeji půdy, ve znění pozdějších předpisů za cenu 21.600,- Kč od PF
ČR. Jedná se o pozemek, který je součástí tábořiště pod přehradou na Kletném.
h) Prodej parc.č. 711/2 – ostatní plocha o výměře 181 m2, parc.č. 704/3 – ostatní plocha o
výměře 15 m2, parc.č. 704/4 – ostatní plocha o výměře 249 m2, a parc.č. 704/2 – ostatní
plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví SŽDC s.o., Praha, a to za
cenu dle znaleckého posudku 36.980,- Kč.
Ve smlouvě bude zřízeno na částech parcel, které zůstávají ve vlastnictví městyse, věcné
břemeno práva uložení kabelizace, vstupu, chůze, průchodu a průjezdu za účelem provádění
kontrol, údržby a oprav uložené kabelizace, a to i osobám určeným stranou oprávněnou z VB
k provádění těchto činností, dále zákazu výstavby jakýchkoliv objektů a zařízení, i dočasných
a zákazu výsadby trvalých porostů a stromů. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
existence kabelizace úplatně za cenu 500,- Kč bm + DPH.
Jedná se o dořešení majetkových vztahů v lokalitě železničního přejezdu.
i) Koupi pozemku parc.č. 2287/17 – ostatní plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou
z majetku ČD a.s., Praha do majetku Městyse Suchdol nad Odrou, a to za cenu 6.500,- Kč,
z toho náklady spojené s převodem nemovitostí ve výši 4.740,- Kč a cena nemovitosti
1.760,- Kč. Jedná se o dořešení majetkových vztahů v lokalitě železničního přejezdu.
j) rozpočtové opatření č. Z 4 takto:
Příjmy
Výdaje
Financování

- 1.791,00 tis. Kč
- 4.049,00 tis. Kč
- 2.258,00 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

31.640,42 tis. Kč
31.774,22 tis. Kč
133,80 tis. Kč

k) rozpočtové provizorium na rok 2010 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2009 měsíčně do
doby schválení rozpočtu na rok 2010, nejdéle však do 31.3.2010. Pravidlo 1/12 měsíčně
bude aplikováno na OdPa 3113 základní škola až po odečtení výdajů spojených
s rekonstrukcí školní kuchyně
l) rozpočtový výhled do roku 2012
m) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 1/2004, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v Suchdole nad Odrou

n) Smlouvu o spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s Městem Nový Jičín, a to
do 31.12.2018
o) stanovisko městyse Suchdol nad Odrou k návrhu Aktualizace státní energetické koncepce
České republiky z října 2009 v následujícím znění:
„Zastupitelstvo Městyse Suchdol nad Odrou zásadně nesouhlasí s návrhem aktualizace
státní energetické koncepce České republiky, která by v případě odsouhlasení vládou
znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vytvoření nového
problémového regionu.
Nesouhlasíme:
1. s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát.
Odůvodnění – ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. Další průzkumné práce
by byly prováděny průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená faktické zahájení
hornické činnosti.
2. s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí rozhodnout
především těžební společnost.
Odůvodnění – stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto zásadní
rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost o svých
strategických zásobách rozhodovat a oslabuje také rozhodovací roli místních samospráv a
občanů.
Návrh aktualizace státní energetické koncepce republiky ve své nynější podobě představuje,
pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci z 80. let 20. století,
která počítala s vytěžením ložiska. Hodnota Beskyd je daleko vyšší než hodnota uhlí pod
ním.
Požadujeme, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu aktualizace energetické koncepce
vyřazeno.“

20. 5. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření č. Z 5 podle vývoje plnění příjmů a čerpání
výdajů v průběhu prosince 2009
b) starostu městyse k podpisu smlouvy dle bodu 20.3.c) – i) a n)

20. 6. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) připravit posouzení prodeje bytových domů č.p. 427 a 498 včetně znaleckého posudku,
průzkumu zájmu mezi nájemníky a návrhu zásad prodeje.
T:

22.3.2010

Iva Hrabovská
místostarostka

Z: starosta

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

