USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 16.12.2015 v 18.00 hod. v DKT

9. 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 8. až 9. zasedáním zastupitelstva městyse
rezignaci Jiřího Bartoně na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 9.12.2015
výsledky hospodaření za období 1 – 11/2015
odpověď petentům petice „za zrušení záměru vybudovat příjezdovou komunikaci přes
nádvoří hasičské zbrojnice v Suchdole nad Odrou“ ze dne 19. 10. 2015

9. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ivanu Tvarůžkovou a Stanislava Matuškoviče a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou

9. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 9. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 16.12.2015
v 18.00 hodin v DKT
b) volební řád pro volbu člena rady městyse
c) tajný způsob volby člena rady městyse
d) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse ve složení
Ing. Marek Bechný, Ing. Richard Ehler, MUDr. Jana Dostálová
e) Rozpočtové opatření č. Z24 takto:
Příjmy
+
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši
v členění dle příloh:

-

3.070,86 tis. Kč
6.315,67 tis. Kč

tj. 55.909,63 tis. Kč
tj. - 2.693,53 tis. Kč

3.244,81
199,81
3.045,00
3.244,81

tj.
tj.
tj.
tj.

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

53.216,10 tis. Kč
42.638,71 tis. Kč
10.577,39 tis. Kč
53.216,10 tis. Kč

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 30.11.2015
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 30.11.2015
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 30.11.2015
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1,R3,R4,
R6-R9,R12-R23
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ
SKLADBY K 30.11.2015
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ 2015 po RO č. 1 až 24
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ 2015 po RO č. 1 až 24

f) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z24 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích:
navýšení neinvestičního příspěvku na činnost Základní školy a mateřské školy Suchdol nad
Odrou, příspěvkové organizace, IČ 75027712 v částce 400.000,- Kč, a to jako závazný
ukazatel
g) prodej části parc.č. 2/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Kletné do vlastnictví manželů Matuškovičových, za cenu 30,- Kč/m2 bez DPH + náklady
řízení, a to max. 2 m od hranice pozemku parc.č. 312 s tím, že u křižovatky musí zůstat
dobré rozhledové poměry a dostatečný prostor pro příjezd nákladních vozidel k č.p. 30, 29 a
48. Sloup NN zůstane na komunikaci parc.č. 2/1, která je ve vlastnictví městyse.
h) maximální výši příspěvku na vybudování inženýrských sítí pro nabyvatele parcel č. 1916/63,
1916/64, 1916/65, 1916/66, 1916/67, 2223/48, 2223/84, 2223/85 a 2223/86 v k. ú. Suchdol
nad Odrou na 300.000,- Kč.
i) zařazení financování staveb inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů v lokalitách
Záhumení ve výši 5.510 tis. Kč a prodloužení Čsl. Armády ve výši 1.570 tis. Kč na straně
výdajů do rozpočtu na rok 2016.
j) rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2015 měsíčně do
doby schválení rozpočtu na rok 2016, nejdéle však do 31.3.2016.

9. 4. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) členkou rady městyse Ivanu Tvarůžkovou
b) do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městyse Mgr. Lenku Tymrákovou

9. 5. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R25 podle vývoje plnění příjmů a potřeby
čerpání výdajů v průběhu prosince 2015.

9. 6. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) připravit písemné smlouvy s nabyvateli pozemků parc. č. 1916/63, 1916/64, 1916/65,
1916/66, 1916/67, 2223/48, 2223/84, 2223/85 a 2223/86 v k. ú. Suchdol nad Odrou ve
smyslu usnesení městyse č. 9.3.h) z 16.12.2015.
T: 31.3.2016

Z: starosta

b) provedení veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse
 Farní sbor ČCE (65.000,- Kč)
 Římskokatolická farnost (100.000,- Kč) - průběžná kontrola
 TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou (335.000,- Kč)
 Skřivánek (60.000,- Kč)
 Základní kynologická organizace Suchdol n. O. (120.000,- Kč)
 Moravian historicko-vlastivědná spol. (30.000,- Kč)
 Western klub (80.000,- Kč)
T: 31.3.2016

Iva Hrabovská
místostarostka

Z: předseda KV

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

