USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 25.2.2015 v 18.00 hod. v DKT

3. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 2. a 3. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 4.2.2015
informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za rok 2014
Zprávu kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří k závěrečnému účtu
Regionu Poodří za rok 2013
f) rozpočtové opatření č. R22 ze 7.1.2015
g) Nabídku na koupi bytového domu 427 společnosti Effitest s.r.o., Valašské Meziříčí
h) informaci o personálním zajištění chodu penzionu Poodří od 9. 3. 2015 v souvislosti
s usnesením zastupitelstva městyse č 2.5.a) ze 17. 12. 2014
a)
b)
c)
d)
e)

3. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli
zápisu
Radomíru Ješkovou

Ondřeje

Dubce

a

Jiřího

Bartoně

a

zapisovatelkou

3. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 3. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 25.2.2015
v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočet městyse pro rok 2015 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

41.977,32 tis. Kč
4.093,66 tis. Kč
46.070,98 tis. Kč
35.796,98 tis. Kč
10.274,00 tis. Kč
46.070,98 tis. Kč

v členění dle přílohy

č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
č. 6 – REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD
ROZPOČTOVÉ SKLADBY
Jako závazné ukazatele stanovuje zastupitelstvo městyse členění dle odvětvového třídění
c) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků, darů a dotací
dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou
uvedeny v příloze č. 4. v celkovém objemu 5.000,50 tis. Kč, z toho:
4.000,00 tis. Kč jako závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

d) veřejnoprávní smlouvy v souvislosti se schválenými příspěvky na činnost dle usnesení č.
3.3.c), a to v rozsahu a objemu přílohy č. 4, vyjma neinvestičního příspěvku pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace
e) v souladu s ustanovením bodu 3.1.5. Vnitřní směrnice č. 9/2008 poskytnutí bezúročné půjčky
ze sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč na bytové účely zaměstnanci Jaromíru Šrámkovi

3. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) Radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prováděním rozpočtových opatření do souhrnné
roční výše 500 tis. Kč v rámci výdajů r. 2015
b) Radu městyse Suchdolu nad Odrou přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů
do rozpočtu městyse r. 2015 a s tím souvisejícím prováděním rozpočtových opatření na
straně výdajů

3. 5. 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 pana Ing. Richarda Ehlera, nar. 18.10.1967, bytem Suchdol nad Odrou,
Kletné 35.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 29.5.2015, a to k výkonu všech
práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti
ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je 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

3. 6. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) v souvislosti s podanou nabídkou na koupi bytového domu č.p. 427 znovu vyvěsit záměr
prodeje domu a následně svolat zasedání zastupitelstva městyse k rozhodnutí o prodeji a
dále projednat s právníkem možnost, jak v kupní smlouvě zabránit vzniku ubytovny
T: do 20.3.2015

Iva Hrabovská
místostarostka

Z: starosta

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

