USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 30.9.2015 v 18.00 hod. v DKT

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

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 6. až 8. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 16.9.2015
Výsledky hospodaření za 1-8/2015
Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2014
Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 18. června 2015
Zápis z metodické návštěvy místní knihovny městyse Suchdol nad Odrou ze dne 15.9.2015

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

Ondřeje

Dubce

a

Josefa

Zajíčka

a

zapisovatelkou

8. 3. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) usnesení č. 21.4.c) z 21. zasedání zastupitelstva městyse dne 22.2.2010, kterým byl
schválen prodej parc.č. 520 a 514 v k.ú. Suchdol nad Odrou firmě AIR FINAL
b) usnesení č. 25.1.b) z 25. zasedání zastupitelstva městyse dne 16.12.2013, kterým byl
schválen prodej parc.č. 2223/85 v k.ú. Suchdol nad Odrou Jaroslavu Kratochvílovi

8. 4. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 8. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 30.9.2015
v 18.00 hodin v DKT
b) Rozpočtové opatření č. Z11 takto:
Příjmy
+
Financování
+
Celkové zdroje ve výši
+
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

3.231,76 tis. Kč
642,70 tis. Kč
3.874,46 tis. Kč

tj. 52.621,49 tis. Kč
tj. 3.626,94 tis. Kč
tj. 56.248,43 tis. Kč

3.234,46 tis. Kč
+
640,00 tis. Kč
+ 3.874,46 tis. Kč

tj. 42.666,04 tis. Kč
tj. 13.582,39 tis. Kč
tj. 56.248,43 tis. Kč

v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 31.8.2015
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 31.8.2015
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 31.8.2015
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1,R3,R4, R6-R9
c) prodej části parc.č. 176/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kletné
do vlastnictví Jana Mačka, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení za účelem výstavby garáže.
Ve smlouvě podmínit stavbu garáže. Smlouva bude uzavřena v souladu s obecnými
podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených dne
24.6.2015 usnesením č. 6.3.f), smluvní pokuta 50 tis. Kč

d) prodej parc. č. 2223/85 orná půda o výměře 1.208 m2 v k. ú. Suchdol nad Odrou
do vlastnictví manželů Milana a Petry Vašíčkových, za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady
řízení. Podmínkou prodeje (zápisu změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také
úhrada zálohy na příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se
o pozemek určený výhradně pro stavbu rodinného domu v lokalitě Čs. Armády. Smlouva
bude uzavřena v souladu s obecnými podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za
účelem stavby, schválených dne 24.6.2015 usnesením č. 6.3.f). Smluvní pokuta ve výši 100
tis. Kč, vratka části příspěvku na vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě
dokončení stavby do 3 let od vydání stavebního povolení
e) prodej parc. č. 1664/1 – zahrada o výměře 1.298 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Jarmily Strnadelové, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení. Zastupitelstvo schvaluje
uzavření smlouvy v tomto smyslu. Žadatelka si je vědoma, že na pozemek nejsou přivedeny
inženýrské sítě a jejich případné vybudování bude výhradně záležitostí žadatelky.
f) prodej parc. č. 1664/5 – zahrada o výměře 118 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví
Ivany Hruškové, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Zastupitelstvo schvaluje uzavření
smlouvy v tomto smyslu.
g) prodej parc. č. 1671 – zahrada o výměře 249 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví
Josefa Hofra, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení. Zastupitelstvo schvaluje uzavření
smlouvy v tomto smyslu.
h) prodej parc. č. 520 – ostatní plocha o výměře 615 m2 za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH a parc.č.
515 – ostatní plocha o výměře 189 m2, parc.č. 514/1 – ostatní plocha o výměře 132 m2 a
parc.č. 514/2 – ostatní plocha o výměře 36 m2 za cenu 30,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení,
do vlastnictví Povodí Odry, státní podnik, Ostrava. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy
v tomto smyslu.
i) odkoupení parc. č. 466 – ostatní plocha o výměře 650 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou
z majetku Čepro a.s., Praha do majetku městyse, a pověřuje starostu jednáním o kupní ceně
s tím, že bere na vědomí nabídkovou cenu městyse 85,- Kč/m2. Zastupitelstvo schvaluje
uzavření smlouvy v tomto smyslu. Pro případ neuskutečnění prodeje schvaluje v rámci
stavby II. etapy kanalizace zřízení služebnosti ve prospěch městyse jako strany oprávněné
za účelem provozování, oprav a údržby kanalizace a uzavření smlouvy v tomto smyslu.
j) zřízení služebnosti v rámci stavby II. etapy kanalizace na pozemcích Agentury ochrany
přírody a krajiny ve prospěch městyse jako strany oprávněné za účelem provozování, oprav
a údržby kanalizace, a uzavření smlouvy v tomto smyslu.
k) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Suchdol nad Odrou č. 1/2015, kterou se vydává
požární řád městyse
l) z důvodu výrazného poklesu výroby v provozovně ZAPA beton a.s. v Suchdole nad Odrou
snížení finančního příspěvku pro rok 2015 na částku 30.000,- Kč s podmínkou, že ZAPA
Beton se smluvně zaváže k nadpoloviční finanční spoluúčasti na pokládce nového povrchu
komunikace ke své provozovně u haly Pamet
m) poskytnutí přechodné finanční výpomoci ve výši 200 tis.Kč Western klubu, z.s., na zakoupení
stavebního materiálu pro dostavbu objektu kiosku a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 200 tis. Kč.
n) doplnění Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby dle usnesení č. 6.3.f) – v případě
shodného času přijetí více žádostí bude pořadí určeno losováním s umožněním přístupu
veřejnosti
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

