USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 20.7.2011 v 18.00 hod. v DKT

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

a) informaci o probíhající kontrole kontrolního a finančního výboru v Základní škole a mateřské
škole Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizaci, za účelem prošetření skutečností
uvedených ve stížnostech občanů a pedagogů MŠ
b) vzdání se funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvkové
organizace Mgr. Miroslava Najmona, a to od 1.9.2011
c) informaci o průběhu a lhůtách konkurzního řízení na ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a řízení školy pověřenou osobou v době
od 1.9.2011 do doby jmenování ředitele
d) informaci o zjištěných podmínkách při rozdělení základní školy a mateřské školy na
samostatné právní subjekty
e) představení zhotovitele a technického dozoru investora stavby II. etapa kanalizace a ČOV
Suchdol nad Odrou
f) předběžnou finanční analýzu na základě skutečné cenové nabídky zhotovitele stavby II.
etapa kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou

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

a) ověřovateli zápisu Ing. Věru Jeřábkovou a Ing. Karla Černocha a zapisovatelkou Radomíru
Ješkovou.

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

a) program 8. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 20.7.2011
v 18.00 hodin v DKT
b) zahájení výstavby II.etapy kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou ještě před termínem
podepsání smlouvy o dotaci se SFŽP
c) Smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu městyse Českému kynologickému svazu,
ZKO Suchdol nad Odrou – Louka, IČ 68921055 na předfinancování dotovaného projektu
„Rekreační areál Sokolák“
d) Smlouvu o finančním příspěvku ve prospěch ZKO Suchdol nad Odrou – Louka, IČ:
68921055 na úhradu vlastního podílu žadatele v rámci dotovaného projektu „Rekreační areál
Sokolák“
e) rozpočtové opatření č. Z3
Příjmy
48,70 tis. Kč
Výdaje
+ 122,50 tis. Kč
Financování
+ 171,20 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

31.450,88 tis. Kč
37.421,28 tis. Kč
5 970,20 tis. Kč

f) posunutí lhůty splatnosti smluvní pokuty Jaroslavu Kukolovi, Malá Strana 478, Suchdol nad
Odrou s tím, že pokuta nebude uplatněna pokud stavba RD na parc.č. 1271/1 v k.ú. Suchdol
nad Odrou v lokalitě Lidická bude zahájena a dokončena do smluvní fáze v roce 2011,
v opačném případě bude pokuta uplatněna v lednu 2012. Jedná se o smluvní pokutu
100 000,- Kč při nesplnění podmínky postavit na parcele RD do sjednané fáze do 3 let od
uzavření kupní smlouvy, přičemž smlouva byla uzavřena 18.8.2008
g) provedení veřejnosprávní kontroly a mimořádné inventarizace v ZŠ a MŠ v souvislosti
s ukončením funkce stávajícího ředitele příspěvkové organizace

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

