USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 12.12.2011 v 18.00 hod. v DKT

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

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 9. a 11. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 5.12.2011
Výsledky hospodaření za období 1 - 11/2011
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Aleny Dobiášové, bytem
Komenského 196, Suchdol nad Odrou.
f) Protokol o kontrole výkonu státní správy na úseku matrik, provedené MěÚ Novým Jičín dne
4.11.2011
g) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse v roce 2011, provedeného
Krajským úřadem MSK Ostrava ve dnech 19.10.2011 – 20.10.2011
h) Protokol z kontroly na lesním majetku Městyse Suchdol nad Odrou, provedené Českou
inspekcí životního prostředí Ostrava dne 8.11.2011

11. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Šárku Schovánkovou a Petra Zajíčka a zapisovatelkou Radomíru
Ješkovou.

11. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 11. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 12.12.2011
v 18.00 hodin v DKT
b) prodej parc.č. 234 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2 v k.ú. Kletné
do vlastnictví manželů Ďuricových, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení.
c) prodej části parc.č. 379 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k.ú. Kletné
do vlastnictví F. Minářové za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná výměra a číslo
parcely po doměření geodetem.
d) odkoupení parc.č. 533/6 – zastavěná plocha o výměře 342 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou od
Ing. Pšenici, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení.
e) bezúplatné nabytí parc.č. 532 – ostatní plocha o výměře 2.206 m2 z majetku ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
f) záměr prodeje části pozemku 1916/43 o výměře do 4.500 m2 investorovi tenisové haly za
účelem směny za stejně velkou část pozemku parc. č. 1916/19, kde má investor zájem
tenisovou halu postavit. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího realizovat záměr do
smluvně stanoveného data, v případě nesplnění závazku bude kupující povinen vrátit
pozemek městysi za podmínek shodných s těmi, za jakých pozemek nabyl. Kupující se
zároveň zaváže, že tenisová hala bude přístupná veřejnosti, v případě nesplnění tohoto
závazku kupující uhradí prodávajícímu rozdíl mezi prodejní cenou a cenou, za kterou v té

době bude městys nabízet stavební pozemky k prodeji za účelem výstavby obytných domů.
Cena pozemku bude 30,- Kč/m2.
g) rozpočtové opatření č. Z 6
Příjmy:
Výdaje:
Financování:

- 909,80 tis. Kč
- 1.242,00 tis. Kč
- 332,20 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

32.209,38 tis. Kč
31.982,83 tis. Kč
- 226,55 tis. Kč

V rámci rozpočtového opatření Z6 schvaluje změnu poskytnutého příspěvku na provoz pro
Základní školu a mateřskou školu, příspěvkovou organizaci, IČO 75027712 takto:
ODPA
POL
tis. Kč
3113
5331
- 300 (snížení neinvestičního příspěvku)
3113
6351
+300 (poskytnutí investičního transferu)

h) rozpočtový výhled do roku 2014
i) rozpočtové provizorium na rok 2012 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2011 měsíčně do
doby schválení rozpočtu na rok 2012, nejdéle však do 31.3.2012. Pravidlo 1/12 měsíčně
nebude aplikováno na úhradu nákladů spojených se stavbou II. etapy kanalizace a ČOV, kde
bude umožněno z prostředků městyse hradit práce dle faktur vystavených zhotovitelem, a
dále u nákladů vzniklých se zaměřením historického majetku – lesů městyse, kde bude
uhrazena rovněž faktura ve skutečné výši
j) Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou,
příspěvkové organizaci v předloženém znění
k) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také
v návaznosti na § 44 písm. a) stavebního zákona pořízení územního plánu.
l) ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona člena zastupitelstva starostu městyse pana
Ing. Richarda Ehlera jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem (Úřad
územního plánování Městského úřadu Nový Jičín) pro územně plánovací činnosti.
m) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
n) podporu výzvě obce Velhartice a základní školy Velhartice ve věci nesouhlasu s materiálem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Koncepční záměr reformy financování
regionálního školství“
o) úhradu materiálu pro montáž soukromých částí domovních přípojek ke kanalizaci, budované
v rámci II. etapy kanalizace a ČOV, a to pro objekty, sloužící k bydlení nebo rekreaci.
Úhrada bude časově omezena s cílem zajistit maximální napojenost ke zkušebnímu provozu
ČOV. Předpokládané nároky na rozpočet městyse budou včetně rezervy 2 mil. Kč

11. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření č. Z 7 podle vývoje plnění příjmů a čerpání
výdajů v průběhu prosince 2011

11. 5. Zastupitelstvo městyse n e s o u h l a s í
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
také v návaznosti na § 44 písm. c) a d) stavebního zákona s pořízením změny Územního
plánu obce Suchdol nad Odrou.

11. 6. Zastupitelstvo městyse d o p o r u č u j e
a) radě městyse, aby schválila ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o
pořízení územního plánu.

11.7. Zastupitelstvo městyse o d k l á d á
a) podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Aleny Dobiášové, bytem
Komenského 196, Suchdol nad Odrou do doby pořízení nového územního plánu.

11.8. Zastupitelstvo městyse v y l u č u j e
a) člena zastupitelstva J. Pantálka z hlasování ve věci záměru prodeje pozemků v souvislosti
s připravovanou stavbou tenisové haly z důvodu oznámeného střetu zájmu.

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

