USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 23.9.2013 v 18.00 hod. v DKT

23. 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 21. a 23. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 16.9.2013
informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu v období 1 – 8/2013
Protokol o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí, OI Ostrava ke kontrole
provozu ČOV
důvodovou zprávu a vyhodnocení projednání návrhu zadání změny č. 7 územního plánu
sídelního útvaru Suchdol nad Odrou ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Daniely Lipšajové, bytem Malá strana
78, 742 01 Suchdol nad Odrou
podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Ing. Petra Maliny a paní Mgr. Renáty
Malinové, bytem Sportovní 324, 742 01 Suchdol nad Odrou
Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2012

23. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Karla Černocha a Vladimíra Konopáska a zapisovatelkou Radomíru
Ješkovou

23. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 23. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 23.9.2013
v 18.00 hodin v DKT
b) bezúplatný převod části parc.č. 344 – ostatní plocha, parc.č. 346/3 – ostatní plocha a parc.č.
346/1 – ostatní plocha v k.ú. Kletné dle GP č. 445-80/2013 z vlastnictví městyse do
vlastnictví majitelů přilehlých nemovitostí č.p. 71, č.e. 055, 058, 059, 060, 061, 062, 063.
Zároveň městys nabude bezúplatně do svého vlastnictví části parcel 345/5, 345/3, 345/2,
294/5 a 294/4 dle GP od vlastníků pozemků, na nichž leží místní komunikace. Každý vlastník
uhradí městysi vklad do katastru nemovitostí a poměrnou část ceny geometrického plánu dle
m2 nabytých pozemků proti původnímu stavu. Městys uhradí náklady na sepsání kupních
smluv. Jedná se o majetkové vypořádání nesrovnalostí, týkajících se příjezdové cesty
v chatové lokalitě „Kuřín“
c) prodej částí pozemků parc.č. 177/1 zahrada a parc. č 176/3 ostatní plocha, a do podílového
spoluvlastnictví manželů Králových z 1/8, K. Melicharové z 1/8, L. Mládenkové z 1/8, M.
Pešla z 1/8, manželů Paprskářových v zastoupení JUDr. Jahnové z 1/8, manželům
Škuntovým z 1/8, M. Golové z 1/8 a J. Ležáka z 1/8. Cena je 1,- Kč/m2 + náklady řízení.
Přesné výměry prodávaných částí parcel budou známy po zaměření geodetem, prodávané
části parcel jsou ohraničeny místní komunikací, přičemž pozemek pod komunikací včetně
krajnice zůstane v majetku městyse.
d) v návaznosti na usnesení č. 20.2.e) ze dne 22.4.2013 zvětšení výměr v zátopě vodního díla
VN Kletné, a to následovně: parc.č.
505/2 – vodní plocha o výměře 1.564 m2
505/7 – vodní plocha o výměře 5.916 m2
505/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2

505/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2
505/21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2
v k.ú. Kletné. Ke zvětšení výměr dochází po dohodě s Povodím Odry, s.p. Ostrava jako
budoucím obdarovaným a výměry jsou stanoveny tak, aby části parcel dotčené zátopou
přešly do vlastnictví Povodí Odry, s.p.
e) darovací smlouvu č. NJ/255/j/2013/Ja, kde Moravskoslezský kraj Ostrava jako dárce, daruje
Městysi Suchdol nad Odrou, pozemky parc.č. 151 ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc.č. 170 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 426 ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc.č. 535 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 847 ostatní plocha,
ostatní komunikace vše v k.ú. Suchdol nad Odrou. Jedná se o pozemky pod stavbou
chodníku podél silnice č. III/04738 a č. III/04734
f) podle ust. § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dle ust. § 6 odst. (5) písm. b) a ust. § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání
změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Odrou
g) rozpočtové opatření č. Z4 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

+ 149,42 tis. Kč
+1.057,88 tis. Kč
+ 1.207,30 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

51.720,03 tis. Kč
- 681,67 tis. Kč
51.038,36 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

- 3.818,03 tis. Kč
+ 5.025,33 tis .Kč
+ 1.207,30 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

31.079,27 tis. Kč
19.959,09 tis. Kč
51.038,36 tis. Kč

v členění dle přílohy č. 6 – PŘÍJMY
č. 7 – VÝDAJE

h) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestičního příspěvku
ve výši 11.831,- Kč příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, která bude použita
na úhradu škodní události č. 4682011 (vodovodní škoda). Celková výše neinv. příspěvku tak
činí 4.279.501,- Kč.
i) v návaznosti na usnesení č. 22.3 f) ze dne 19. 8. 2013 rozdělení výběrového řízení na dva
samostatné případy. Prvním bude samotné refinancování úvěru na stavbu II. etapy
kanalizace a ČOV, druhým bude přijetí nového úvěru ve výši 21 mil. Kč na financování
realizace projektu Energetické úspory v Základní a Mateřské škole Suchdol nad Odrou.

23. 4. Zastupitelstvo městyse p r o j e d n a l o
a) Zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Odrou upravené po
projednání ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

23. 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

23. 6. Zastupitelstvo městyse o d k l á d á
a) podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Daniely Lipšajové, bytem Malá strana
78, 742 01 Suchdol nad Odrou do doby pořízení nového územního plánu
b) podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Ing. Petra Maliny a paní Mgr. Renáty
Malinové, bytem Sportovní 324, 742 01 Suchdol nad Odrou do doby pořízení nového
územního plánu

23. 7. Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e
a) prodej části parc.č. 177/1 v k.ú. Kletné do vlastnictví J. Mládenky

23. 8. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Zřizovací listinu organizační složky Penzion Poodří ze dne 11. 12. 2000

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

