USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 20.6.2011 v 18.00 hod. v DKT

7. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 5. a 7. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 13.6.2011
Výsledky hospodaření za období 1 - 5/2011
Protokol č. 2/2010, o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné finanční
podpory – Občanské sdružení Skřivánek
Protokol č. 3/2010, o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné finanční
podpory – TJ Lokomotiva
Protokol č. 4/2010, o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné finanční
podpory – Občanské sdružení Skřivánek
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok 2010
Stížnosti na ředitele školy, vyjádření rodičů a zaměstnanců MŠ a ZŠ k situaci a postupům
v Základní a mateřské škole v Suchdole nad Odrou, vyjádření ředitele ZŠ a MŠ ke stížnosti
rodičů a písemnou podporu pro vedení školy ze strany rodičů

7. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e

a) ověřovateli zápisu Ing. Ivu Žitníkovou a Alžbětu Závackou a zapisovatelkou Radomíru
Ješkovou.

7. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e

a) program 7. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 20.6.2011
v 18.00.hodin v DKT
b) Závěrečný účet městyse dle přílohy „Návrh závěrečného účtu městyse Suchdol nad Odrou
za rok 2010“ s výhradou
c) rozpočtové opatření č. Z2 takto:
příjmy
+
98,21 tis. Kč
výdaje
+ 1.849,71 tis. Kč
financování
+ 1.851,50 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

31.499,58 tis. Kč
37.298,78 tis. Kč
5.799,20 tis. Kč

d) souhlas pro ZKO Suchdol nad Odrou – Louka, IČ: 68921055 k provedení technického
zhodnocení pronajatého majetku v souvislosti s projektem Rekreačního areálu „Sokolák“,
uplatněným u MAS Regionu Poodří v rámci LEADERU
e) předfinancování projektu ZKO Suchdol nad Odrou – Louka, IČ: 68921055 Rekreační areál
„Sokolák“ v celkové výši 1.941.307 Kč v roce 2011 a 2012
f) souhlas s realizací opatření - založení prvků ÚSES (územní systém ekologické stability)
v katastrálním území Kletné dle návrhu Občanského sdružení DIVOUS, IČ 26618478 s tím,
že investorem akce bude občanské sdružení DIVOUS

g) v rámci komplexních pozemkových úprav Plán společných zařízení v katastrálním území
Suchdol nad Odrou dle zákona 139/2002 Sb., § 9 odst. 9
h) Zastupitelstvo městyse schvaluje podmínky prodeje parcel v lokalitě Čsl. Armády
následovně:
• zájemci o koupi doručí na úřad městyse v určeném termínu zapečetěné obálky
s návrhem kupní ceny v Kč/m2, které budou otevřeny na zasedání ZM a bude
stanoveno pořadí dle výše nabídnuté ceny. Prodej pozemku bude schválen
zájemcům v pořadí dle výše nabídnuté ceny počínaje nejvyšší nabídkou.
Minimální cena 72,- Kč/m2. Zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou má právo
výběru pozemku.
• předkupní právo na dobu 25 let ve prospěch městyse v případě zcizení prodejem
nebo darováním za původní cenu a vrácení příspěvku na vybudování
inženýrských sítí v reálné hodnotě. Předkupní právo bude vymazáno po
dokončení stavby domu do smluvně dohodnutého stupně.
• úhrada zálohy na inženýrské sítě ve výši předpokládaných nákladů, po
dokončení IS bude provedeno vyúčtování dle skutečně vynaložených nákladů a
vypořádání formou doplatku ze strany kupujících nebo vrácení přeplatku ze
strany městyse.
• vrácení části příspěvku na inženýrské sítě ve výši 60.000,- Kč v případě, že
žadatel postaví RD a oznámí užívaní stavby stavebnímu úřadu do 3 let od
ohlášení stavby, případně od nabytí právní moci stavebního povolení

7. 4. Zastupitelstvo městyse s o u h l a s í
a) s tím, aby žádost o poskytnutí finanční podpory (dotace) z operačního programu životního
prostředí v roce 2011 dle bodu 7.3.f) tohoto usnesení podalo svým jménem občanské
sdružení DIVOUS, IČ26618478, se sídlem Jiráskova 853/3, 742 35 Odry, které bude
investorem celé akce

7. 5. Zastupitelstvo městyse p r o h l a š u j e

a) že investorovi – občanskému sdružení DIVOUS, IČ 26618478, umožní zajištění udržitelnosti
projektu, tj. vysazených prvků ÚSES, po dobu min. 10 let od ukončení projektu. Městys
se zároveň zavazuje, že nebude činit žádné kroky, které by mohly vést k poškození nově
založených krajinných prvků nebo jejich zničení, a to nejen po dobu 10 let od ukončení akce,
ale i poté

7. 6. Zastupitelstvo městyse p ř i j í m á o p a t ř e n í
a) k odstranění chyb a nedostatků ze Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2010:
Všechna rozpočtová opatření s výjimkou těch, která jsou v rámci schvalovaného rozpočtu
svěřena k provádění radou městyse z tzv. rozpočtové rezervy rady městyse, budou
po předchozím projednání finančním výborem schvalována zastupitelstvem městyse, popř.
radou městyse v rozsahu, v jakém zastupitelstvo radu městyse pověří
T: průběžně
Z: zastupitelstvo městyse

7. 7. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) připravit a předložit ZM ke schválení návrh smlouvy o veřejné podpoře ZKO Suchdol nad
Odrou – Louka, IČ: 68921055 v souvislosti s realizací projektu Rekreační areál „Sokolák“
T: 20.7.2011
Z: starosta městyse
b) zjistit procedurální kroky k rozdělení ZŠ a MŠ na dva samostatné subjekty. K termínu
20.7.2011 svolat zastupitelstvo městyse
T: 20.7.2011
Z: starosta městyse

7. 8. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) kontrolní výbor a finanční výbor ZM na základě skutečností uvedených ve stížnostech
občanů a pedagogů MŠ ke kontrole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou
v rámci kompetencí zřizovatele
T: 20.7.2011
Z: předsedové KV a FV

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

