USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 19.4.2010 v 18.00 hod. v DKT

22. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a)
b)
c)
d)

kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva městyse konaného 22.2.2010
zprávu o činnosti rady městyse mezi 21. a 22. zasedáním zastupitelstva městyse
rekapitulaci příjmů a výdajů a stav na bankovních účtech k 31.3.2010
Zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
provedené Hasičským záchranným sborem MSK Nový Jičín
e) důvodovou zprávu o řízení vedeném o Změně č. 6a Územního plánu sídelního útvaru
Suchdol nad Odrou s konstatováním, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Ani ve stanovisku krajského úřadu a
stanoviscích dotčených orgánů nejsou shledány žádné rozpory

22. 2. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) návrhovou komisi pro přípravu usnesení z 22. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad
Odrou ve složení
Iva Hrabovská
Zdeněk Salaj
Jaroslav Pantálek
b) ověřovatele zápisu z 22. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou ve složení
JUDr. Soňa Rolincová
Ivana Tvarůžková

22. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 22. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 19.4.2010
v 18.00 hod. v DKT
b) prodej části parc.č. 346 – ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kletné do vlastnictví M.
Caizlové, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná výměra po zaměření geodetem.
c) prodej parc.č. 1266/1 – orná půda o celkové výměře 1.218 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví V. Marcalíka v souladu s usnesením Zastupitelstva městyse č. 7/9 ze dne
17.12.2007, za cenu 259,- Kč/m2 z toho 72,- Kč/m2 za pozemek a 187,- Kč/m2 za připojovací
příspěvek + náklady řízení. Jedná se o pozemek v lokalitě „Lidická“.
d) prodej části parcely č. 176/2 – zahrada o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kletné do vlastnictví
manželů Golových, a to za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení
e) záměr prodeje bytového domu č.p. 427 včetně pozemků parc. č. 719 a 720 v k.ú. Suchdol
nad Odrou. Dům bude nabídnut stávajícím nájemníkům za cenu, stanovenou znaleckým
posudkem, a pozemky za symbolickou cenu 1,- Kč/m2, a to formou podílu na vlastnictví
domu a pozemků, přičemž velikost podílu je dána velikostí užívaného bytu. V případě
nezájmu o koupi ze strany nájemníků budou dům a pozemky nabídnuty ke koupi dalším
zájemcům za tržní cenu. Prodej lze uskutečnit jen za podmínky, že budou prodány všechny
podíly najednou. Nájemníky se rozumí nájemníci bytů, nikoli nebytového prostoru. Termín
platnosti nabídky pro nájemníky je do 31.3.2011
f) záměr prodeje bytového domu č.p. 498 včetně pozemku parc. č. 975 v k.ú. Suchdol nad
Odrou. Dům bude nabídnut stávajícím nájemníkům za cenu, stanovenou znaleckým
posudkem, a pozemek za symbolickou cenu 1,- Kč/m2, a to formou podílu na vlastnictví
domu a pozemků, přičemž velikost podílu je dána velikostí užívaného bytu. V případě

nezájmu o koupi ze strany nájemníků bude dům včetně zastavěného pozemku nabídnut ke
koupi dalším zájemcům za tržní cenu. Prodej lze uskutečnit jen za podmínky, že budou
prodány všechny podíly najednou. Termín platnosti nabídky pro nájemníky je do 31.3.2011

22. 4. Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e
a) prodej části parcely č. 177/1 – zahrada o výměře cca 200 m2 a části parcely č. 173/1 –
zahrada o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kletné do vlastnictví manželů Golových

22. 5. Zastupitelstvo městyse v y d á v á
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 6a Územního
plánu sídelního útvaru Suchdol nad Odrou, která se vydává za použití § 43 odst. 4 v souladu
s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále za použití
ustanovení § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona formou opatření
obecné povahy, které je obsahem přílohy předloženého materiálu.

22. 6. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce městyse pro výkon všech
práv akcionáře paní Ivu Hrabovskou, nar. 23.12.1963, bytem Suchdol nad Odrou,
Komenského 453.
Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných
hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30.9.2010 nebo odvoláním
zastupitelstvem městyse.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně Ing. Richardu
Ehlerovi, nar. 18.10.1967, bytem Suchdol nad Odrou, Kletné 35

22.7. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) starostu městyse k podpisu smlouvy dle bodu 22.3. b) – d)

22.8. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) připravit k projednání na ZM návrhy kupních smluv na prodej bytových domů č.p. 427 a 498
dle bodu 22.3. e) a f) tohoto usnesení a připravit znalecké posudky
Z: starosta

Iva Hrabovská
místostarostka

T: 14.6.2010

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

