USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v DKT

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

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
zprávu o činnosti rady městyse mezi 4. a 5. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu finančního výboru ze dne 11.4.2011
informaci o plnění rozpočtu za období leden - březen 2011 včetně čerpání RRRM č.R1 - R2

5. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dohnala a Ivanu Tvarůžkovou a zapisovatelkou Radomíru
Ješkovou.

5. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 5. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 18.4.2011
v 18.00.hodin v DKT
b) prodej parc.č. 1825 – orná půda o výměře 594 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví
manželů Jüttnerových, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení.
c) rozpočtové opatření č. Z1 takto:
příjmy
208,14 tis. Kč
výdaje
+ 2.097,40 tis. Kč
financování
+ 2.305,54 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

31.401,37 tis. Kč
35.349,07 tis. Kč
3.947,70 tis. Kč

d) změnu osoby příjemce příspěvku na konání přehlídky technických profesí „Řemeslo má
zlaté dno“ po upřesnění Úřadem práce v Novém Jičíně takto:
- ruší poskytnutí částky 2.000,- Kč pro Střední školu, Šenov u Nového Jičína,
příspěvkovou organizaci, IČ: 00848077
- schvaluje poskytnutí částky 2.000,- Kč pro Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu
a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvkovou organizaci, IČ: 00601624
e) uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci na projektu „Technologické centrum ORP Nový
Jičín a elektronická spisová služba v území“ mezi městem Novým Jičínem jako realizátorem
projektu a městysem Suchdolem nad Odrou jako partnerem projektu
f) podání žádosti o dotaci na projekt částečné realizace multifunkčího areálu městyse dle
předložené studie
g) pořízení projektové dokumentace na nástavbu administrativní budovy dle zpracované studie
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starosta městyse

