USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 22.4.2013 v 18.00 hod. v DKT

20. 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 19. a 20. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 15.4.2013
informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu v období 1 – 3/2013
podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Pavla Holiše, bytem Nábřežní
153/16, 742 35 Odry

20. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Ivu Žitníkovou a Ivanu Tvarůžkovou a zapisovatelkou Ivu Hrabovskou

20. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 20. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 22.4.2013
v 18.00 hodin v DKT
b) prodej parc.č. 1832/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou
do vlastnictví firmy Agrosumak a.s., za cenu 100,- Kč/m2 + náklady řízení
c) prodej části pozemku parc.č. 2/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře do 200 m2
v k.ú. Kletné do vlastnictví manželů Černochových, a to za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení.
Přesná výměra po zaměření geodetem.
d) prodej parc.č. 1675/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2 a parc.č. 1675/2
ostatní plocha o výměře 193 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví manželů Lochových,
a to za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení.
e) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2/13-4771 mezi budoucím darujícím
Městysem Suchdol nad Odrou a budoucím obdarovaným Povodím Odry s.p., jejímž
předmětem je budoucí darování části parcel č.
505/2 o výměře 400 m2
505/4 o výměře 637 m2
505/6 o výměře 320 m2
505/7 o výměře 480 m2
1151/1 o výměře 105 m2 v k.ú. Kletné. Všechny parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny
jako vodní plocha a tvoří ucelený komplex vodní nádrže Kletné. Dle zpracovávané
dokumentace ke stavbě „VN Kletná – rekonstrukce, stavba č. 4771“, dojde k trvalému záboru
části parcel. Přesná výměra bude známa po dokončení rekonstrukce a zaměření stavby
geodetem.
f) rozpočtové opatření č. Z1 takto:
Příjmy
1.746,00 tis. Kč
Financování
333,00 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši 2.079,00 tis. Kč

tj. celkem 45.972,28 tis. Kč
tj. celkem 2.216,99 tis. Kč
tj. celkem 48.189,27 tis. Kč

Běžné výdaje
2.079,00 tis. Kč
Kapitálové výdaje
0,00 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši 2.079,00 tis. Kč

tj. celkem 31.856.97 tis. Kč
tj. celkem 16.332,30 tis. Kč
tj. celkem 48.189,27 tis. Kč

g) poskytnutí finančního daru na činnost roku 2013 Sjednocené organizaci nevidomých a
slabozrakých, oblastní pobočky v Novém Jičíně, IČ 65399447, ve výši 1.000,- Kč včetně
znění darovací smlouvy.
h) poskytování materiálu pro soukromé části kanalizačních přípojek formou kupních smluv ve
výši 1,- Kč, a to počínaje dnem 22.4.2013
i) poskytnutí finančního daru Western klubu, o.s., IČ 22841946, ve výši 10.000,- Kč na úhradu
správního poplatku na územní rozhodnutí projektu: „Realizace westernového zázemí“,
včetně znění darovací smlouvy. (Správní poplatek je příjmem dárce)

20. 4. 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.

20. 5. Zastupitelstvo městyse o d k l á d á
a) podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Pavla Holiše, bytem Nábřežní
153/16, 742 35 Odry do doby pořízení nového územního plánu.

20. 6. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) usnesení č. 4.4.a) ze zasedání zastupitelstva městyse dne 28.2.2011 ve věci delegování
zástupce městyse při jednáních na Valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s.

20. 7. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce městyse pro výkon všech
práv akcionáře Ing. Richarda Ehlera, nar. 18.10.1967 bytem Suchdol nad Odrou, Kletné 35.
Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující
věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních
valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30.9.2014 nebo
odvoláním zastupitelstvem městyse před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Ivě Hrabovské
nar. 23.12.1963, bytem Suchdol nad Odrou, Komenského 453

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

