USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 16.12.2013 v 18.00 hod. v DKT

25. 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 23. a 25. zasedáním zastupitelstva městyse
průběžnou informaci o prodeji bytového domu č.p. 427 prostřednictvím realitní kanceláře.
informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu v období 1 – 11/2013
Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří konaného dne 24. června 2013
Oznámení občanského sdružení Divous o uzavření smlouvy o dotaci a zahájení realizačních
prací v rámci projektu „Založení prvků ÚSES v obci Suchdol nad Odrou, k.ú. Kletné“

25. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dohnala a Ivanu Tvarůžkovou a zapisovatelkou Radomíru
Ješkovou

25. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 25. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 16.12.2013
v 18.00 hodin v DKT
b) prodej parc.č. 2223/85 – orná půda o výměře 1.208 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Jaroslava Kratochvíla, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení, a to za podmínek
schválených zastupitelstvem městyse dne 20.6.2011 usnesením č. 7.3.h), kde stupněm
rozestavěnosti pro umožnění výmazu předkupního práva pro městys je vybudování
základové konstrukce a svislého obvodového zdiva nejméně do výše 1,5 m měřeno od
základové konstrukce. Podmínkou pro prodej (zápis změny vlastníka do KN) je kromě
úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na inženýrské sítě ve výši 300.000,- Kč.
Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl. Armády.
c) zařazení správního území městyse Suchdol nad Odrou do územní působnosti Integrované
strategie území Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 – 2020. Schválením
zařazení do územní působnosti ISÚ MAS Regionu Poodří městysi Suchdol nad Odrou
nevznikají žádné závazky vůči MAS
d) rozpočtové opatření č. Z 6 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

- 5.993,27 tis. Kč
+ 5.403,27 tis. Kč
- 590,00 tis. Kč
+ 758,20 tis. Kč
- 1.348,20 tis .Kč
- 590,00 tis. Kč

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

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

60.848,61 tis. Kč
+ 11.315,71 tis. Kč
72.164,42 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

31.882,23 tis. Kč
40.283,19 tis. Kč
72.164,42 tis. Kč

e) uzavření Smlouvy o úvěru č. 12209/13/LCD s Českou spořitelnou a.s., ve znění návrhu
předloženého v rámci výběrového řízení na refinancování úvěru určeného k financování
akce Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou v prosinci 2013.
f) uzavření Smlouvy o úvěru č. 12210/13/LCD s Českou spořitelnou a.s., ve znění návrhu
předloženého v rámci výběrového řízení na úvěr určený k financování akce Energetické
úspory Základní a Mateřské školy v Suchdole nad Odrou v prosinci 2013.
g) rozpočtové provizorium na rok 2014 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2013 měsíčně do
doby schválení rozpočtu na rok 2014, nejdéle však do 31.3.2014. Pravidlo 1/12 měsíčně
nebude aplikováno na úhradu nákladů spojených se stavbami „Energetické úspory Základní
a Mateřské školy v Suchdole nad Odrou“ a úhradu nákladů realizované rekonstrukce
veřejného osvětlení a místního rozhlasu, kde bude umožněno z prostředků městyse hradit
práce dle faktur vystavených na základě platných smluv.

25. 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 2013

25. 5. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usnesení č. 9.3.i) ze dne 19.9.2011 ve věci prodeje parc.č. 2223/85 do vlastnictví manželů
Pizúrových.

25. 6. Zastupitelstvo městyse z a m í t á
a) záměr prodeje parc.č. 176/7 – ostatní plocha o výměře 75 m2 v k.ú. Kletné. Jedná se o
pozemky u bytových domů na Kletném.
b) záměr prodeje parc.č. 176/10 – zahrada o výměře 85 m2 v k.ú. Kletné. Jedná se o pozemky
u bytových domů na Kletném.

25. 7. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) radě městyse vypovědět stávající smlouvu o nájmu kiosku na Kletné a připravit podmínky
pro dlouhodobý pronájem
T: výpověď – do konce roku 2013
Z: rada městyse
T: podmínky – do příštího zasedání ZM

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

