USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 13.12.2010 v 18.00 hod. v DKT

2. 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 24. a 2. zasedáním zastupitelstva městyse
c) zprávu finančního výboru ze dne 16.12.2010 k plnění rozpočtu za období 1 – 11/2010,
rozpočtové opatření č. Z3
d) informaci o plnění rozpočtu za období 1 – 11/2010 včetně čerpání rozpočtové rezervy rady
městyse
e) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Suchdol nad Odrou v roce 2010
f) Protokol o kontrole výkonu státní správy na úseku matrik
g) Informace o připravovaném prodeji bytových domů Komenského 427 a Nová ulice 498
(odhad ceny, tržní hodnotu, schválená usnesení zastupitelstva městyse včetně znění
kupních smluv, záznam z jednání s nájemníky, zásady dřívějšího prodeje BD, dopis
nájemníků zastupitelům, příjmy a výdaje v domech za 10 let)
h) informaci o možnosti zachování mostu pro vozidla do 10t v šířce 4 m v místě stávajícího
provizorního mostu, postaveného na objízdné trase při stavbě mostu u památníku padlých, a
to v ceně dle předběžné cenové nabídky cca 200 tis. Kč

2. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovatele zápisu
- Ing. Věru Jeřábkovou
- Stanislava Matuškoviče
zapisovatelku paní Radomíru Ješkovou.

2. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 2. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 13.12.2010
v 18.00.hodin v DKT
b) Rozpočtové opatření č. Z3 takto:
Příjmy
+ 1.301,53 tis.Kč
Výdaje
- 381,47 tis.Kč
Financování
- 1,683,00 tis.Kč

tj.celkem
tj.celkem
tj.celkem

33.929,54 tis.Kč
32.829,31 tis.Kč
- 1.100,23 tis.Kč

c) rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2010 měsíčně do
doby schválení rozpočtu na rok 2011, nejdéle však do 31.3.2011. Pravidlo 1/12 nebude
aplikováno na úhradu nákladů spojených se stavebními pracemi (depozitář muzea městyse,
skladovací objekt v multifunkčním areálu, opravu střechy bytového domu č.p. 192 a chodník
na ulici Sokolovské), kde budou hrazeny práce dle faktur vystavených zhotoviteli
d) rozpočtový výhled do roku 2013
e) vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva ode dne následujícího po ustavujícím
zasedání, tj. od 9.11.2010, a to takto:
člen ZM
člen ZM + člen výboru, komise
člen ZM + předseda výboru, komise

540 Kč
700 Kč
820 Kč

člen ZM + člen RM
člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise

1 350 Kč
1 600 Kč

f) Prodej části parc.č. 1907/9 – orná půda o výměře cca 200 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví K. Váhaly, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná výměra po zaměření
geodetem.
g) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
h) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
j) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se zrušuje vyhláška o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
k) Jednací řád zastupitelstva městyse
l) vyčlenění prostředků při přípravě rozpočtu na rok 2011 na pořízení mostu dle bodu 1.1.h)
tohoto usnesení

2. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) starostu městyse k podpisu smlouvy dle bodu 2.3.f)
b) starostu městyse k přijetí rozpočtového opatření č. Z 4 podle vývoje plnění příjmů a čerpání
výdajů ke konci prosince 2010

2. 5. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) připravit návrh Obecně závazné vyhlášky Městyse Suchdol nad Odrou, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství v Suchdole nad Odrou
T: 24.1.2011

Iva Hrabovská
místostarostka

Z: místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

