USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 13.12.2017 v 18.00 hod. v DKT

20. 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 19. až 20. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu z finančního výboru ze dne 6.12.2017
dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-11/2017
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-11/2017
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-11/2017
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2017
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
e) zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou ze dne
4.12.2017 k datu 31.10.2017
a)
b)
c)
d)

20. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ivanu Tvarůžkovou a Mgr. Lenku Tymrákovou a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

20. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 20. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 13.12.2017
v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočtové opatření č. Z13 takto:
Příjmy
+ 2.961,70 tis. Kč
Financování
- 4.551,70 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
- 1.590,00 tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

- 855,00 tis. Kč
- 735,00 tis. Kč
- 1.590,00 tis. Kč

tj. 48.717,71 tis. Kč
tj. 10.888,30 tis. Kč
tj. 59.606,01 tis. Kč
tj. 37.036,01 tis. Kč
tj. 22.570,00 tis. Kč
tj. 59.606,01 tis. Kč

v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z13/2017 z 13.12.2017“
c) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 takto:
VÝDAJE mohou být čerpány ve výši max. 1/12 běžných i kapitálových výdajů upraveného
rozpočtu roku 2017 měsíčně;
PŘÍJMY rozpočtového provizoria budou plněny takto:
daňové, nedaňové, kapitálové - podle skutečných příjmů realizovaných v pokladně či na
bankovním účtu;
transfery, dotace, příspěvky a dary - jejich případným přijímáním a s tím souvisejícím
provedením rozpočtových opatření na straně výdajů je pověřena rada městyse.
Rozpočtové provizorium je platné do doby schválení rozpočtu na rok 2018, nejdéle však do
31. 3.2018. Pravidlo 1/12 měsíčně nebude aplikováno na úhradu běžných i kapitálových
výdajů spojených s aktuálně realizovanými a připravovanými stavbami, kde bude umožněno
z prostředků městyse hradit práce dle faktur vystavených na základě platných smluv a

objednávek. Jedná se zejména o akci „Nástavba a přístavba administrativní budovy ÚM č.p.
318 Suchdol nad Odrou“.
Ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, IČ
75027712, bude postupováno v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace
na rok 2018 a bude poskytován neinvestiční příspěvek z prostředků městyse ve výši
400.000,- Kč měsíčně.
d) výši odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.1.2018 takto:
člen ZM
1 000 Kč
člen ZM + člen výboru, komise
1 210 Kč
člen ZM + předseda výboru, komise
1 330 Kč
člen ZM + člen RM
2 880 Kč
člen ZM + člen RM + člen výboru, komise
3 090 Kč
člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise
3 210 Kč
e) dodatek č. 1/2017 k vnitřní směrnici č. 9/2008 Tvorba a použití prostředků sociálního fondu,
kterým se mění článek „2.Tvorba fondu“ takto:
v bodu a) a b) se mění slovo „3%“ na slovo „4%“
f) prodej části parc. č. 2/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m2 v k.ú.
Kletné do majetku manželů Tyčových, a to za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná
výměra po zaměření geodetem. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu uzavření
kupní smlouvy.
g) povolení rychlostní zkoušky při Valašské rally 2018 v termínu 24.3.2018 v katastru místní
části Kletné
h) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1992
a č. 1/1995 o chovu psů, koček a jiných domácích hospodářských zvířat, obecně závazná
vyhláška č. 1/1996 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikost obce,
obecně závazná vyhláška č. 2/96 o době a místu konání voleb, obecně závazná vyhláška č.
1/1997 a č. 3/1998 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci programu
poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce
postižené záplavami a o postupu poskytování úvěru vlastníkům obytných budov a bytů
poškozených živelnou pohromou – záplavou, obecně závazná vyhláška č. 5/1998 o ochraně
životního prostředí, obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o místních poplatcích obce Suchdol
nad Odrou, obecně závazná vyhláška č. 5/2001, č. 4/2003 a č. 3/2008 o místním poplatku ze
psů v Suchdole nad Odrou, obecně závazná vyhláška č. 6/2001 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství v Suchdole nad Odrou, obecně závazná vyhláška č. 7/2001 o
místním poplatku z ubytovací kapacity v Suchdole nad Odrou, obecně závazná vyhláška č.
6/2003 o místním poplatku ze vstupného v Suchdole nad Odrou, obecně závazná vyhláška
č. 2/2005, č. 2/2006, č. 1/2007 a č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v Suchdole nad Odrou a obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu.
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním poplatku ze psů
j) v rámci Návrhu změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Odrou, návrh
rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou
nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy a jsou obsažené v kapitolách K. a L.
k) dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a
souvisejících dokumentů.

20. 4. Zastupitelstvo městyse v y d á v á
a) podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Suchdol
nad Odrou formou opatření obecné povahy.

20. 5. Zastupitelstvo městyse s o u h l a s í
a) s výstavbou sociálních bytů – Komunitního domu seniorů v Suchdole nad Odrou na parc.č.
533/2 ve stávající nevyužívané stavbě, společnosti Dům seniorů - Plaménka s.r.o.,
Revoluční 2234/100, 741 01 Nový Jičín, IČ: 05529191

20. 6. Zastupitelstvo městyse o v ě ř u j e
a) dle § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru
Suchdol nad Odrou není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

20. 7. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R15 podle vývoje plnění příjmů a potřeby
čerpání výdajů v průběhu prosince 2017

20. 8. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) provedení veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, IČ 64629368, (65.000,- Kč)
Římskokatolická farnost, IČ 44937768, (50.000,- Kč)
TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 48808300, (370.000,- Kč)
Český kynologický svaz - ZKO Suchdol nad Odrou - Louka, IČ 68921055, (150.000,- Kč)
Western klub z.s., IČ 22841946, (75.000,- Kč)
Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428, (60.000,- Kč)
T: 29.3.2018

Z: předseda KV

b) v návaznosti na výsledek zaměření skutečného průběhu hranic pozemků parc.č. 974 a
parc.č. 805 u BD č.p. 467 a 468 (bytové družstvo Na Nové) a usnesení ZM č. 19.3.e) ze dne
20.9.2017 projednat s žadateli o odkup pozemků z majetku městyse variantu, zahrnující
rovněž směnu pozemků
T: 21.2.2018

Iva Hrabovská
místostarostka

Z: starosta

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

