USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 24.6.2013 v 18.00 hod. v DKT

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

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 20. a 21. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 17.6.2013
informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu v období 1 – 5/2013
skutečnost, že nebyla podána nabídka na odkoupení bytového domu č.p. 427
vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 a kalkulaci na rok 2013

21. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Stanislava Matuškoviče a Mgr. Martu Červencovou a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou

21. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 21. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 24.6.2013
v 18.00 hodin v DKT
b) Smlouvu o výpůjčce a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi městysem, jako
budoucím dárcem a půjčitelem, Moravskoslezským krajem, jako obdarovaným a Střední
školou technickou a zemědělskou, Nový Jičín, jako vypůjčitelem. Jedná se o kanalizační
přípojku přes parc.č. 529 a parc. č. 2123 v k.ú. Suchdol nad Odrou k hlavnímu
kanalizačnímu řadu a 2 přípojných míst, zřízených městysem. Městys přenechá tuto přípojku
Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín do bezplatného užívání a zavazuje se
uzavřít vlastní darovací smlouvu nejpozději do 13 let od uzavření výše uvedené smlouvy
c) záměr majetkového vypořádání pozemků v chatové oblasti „Kuřín“, kde průběh vlastnických
hranic neodpovídá skutečnému stavu užívání pozemků s tím, že dojde ke vzájemným
bezúplatným převodům a nabyvatelé uhradí městysi náklady řízení v poměru k
velikosti nabytých pozemků
d) účetní závěrku městyse za rok 2012 sestavenou k 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012
do 31.12.2012 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů:
▪ rozvahy sestavené k rozvahovému dni
▪ výkazu zisku a ztráty
▪ přílohy účetní závěrky
e) závěrečný účet městyse za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Suchdol nad Odrou za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
městyse bez výhrad.
f) rozpočtové opatření č. Z2 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

+ 783,33 tis. Kč
+ 718,46 tis. Kč
+ 1.501,79 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

46.755,61 tis. Kč
2.935,45 tis. Kč
49.691,06 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+ 1.350,33 tis. Kč
+ 151,46 tis .Kč
+ 1.501,79 tis. Kč

v členění dle přílohy

č. 6 – PŘÍJMY
č. 7 – VÝDAJE

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

33.207,30 tis. Kč
16.483.76 tis. Kč
49.691.06 tis. Kč

g) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí investičního transferu
(finanční dar) občanskému sdružení Western klub Suchdol nad Odrou, IČ 22841946, ve výši
91.460,- Kč na částečnou úhradu nákladů projektu “Realizace zázemí westernového klubu” z
ROP Regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko.
h) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací, předmětem smlouvy je finanční dar
občanskému sdružení Western klub na pokrytí vlastního podílu žadatele v rámci žádosti o
finanční podporu projektu „Realizace zázemí westernového klubu“ prostřednictvím ROP
Moravskoslezsko, a dále přechodná finanční výpomoc ve výši celkových výdajů projektu
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

21. 4. Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e
a) záměr prodeje parcel 176/3, 176/2 a 174/3 v k.ú. Kletné, a to z důvodu, že se jedná o
pozemky na kterých se nachází místní komunikace nebo o pozemky, přes které místní
komunikace z velké části vede

21. 5. Zastupitelstvo městyse o d k l á d á
a) záměr prodeje pozemku parc.č. 177/1 v k.ú. Kletné u BD č.p. 84 a č.p. 85 do doby nalezení
shody mezi žadateli o odkup pozemku 177/1 a městysem, protože byly podány dvě různé
žádosti o odkup tohoto pozemku, resp. jeho části

21. 6. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) zajistit druhé kolo prodeje bytového domu č.p. 427 s přilehlým pozemkem s tím, že dům
bude prodán prostřednictvím realitní kanceláře
T: příští řádné ZM

Iva Hrabovská
místostarostka

Z: starosta

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

