USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 27.6.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM

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

e)
f)
g)
h)

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
zprávu o činnosti rady městyse mezi 22. až 23. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu z finančního výboru ze dne 13.6.2018
dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-5/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
zprávu z kontrolního výboru Regionu Poodří z 19.6.2018
Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2017
Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2017
Informaci o předběžném schválení žádosti ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, příspěvkové
organizace, jedná se o dotaci z programu IROP na projekt „PROvýuku“. K tomuto bylo přijato
platné usnesení ZM č. 15.3.g) ze dne 14.12.2016, týkající se profinancování projektu
prostřednictvím bezúročné půjčky z prostředků zřizovatele

23. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Mgr. Janu Bechnou a Ing. Marka Bechného a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

23. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 23. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 27.6.2018
v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z10 takto:
Příjmy
+
Financování
+
Celkové zdroje ve výši
+

165,60 tis. Kč
772,50 tis. Kč
938,10 tis. Kč

tj. 50.442,61 tis. Kč
tj. 3.388,47 tis. Kč
tj. 53.831,08 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

461,10 tis. Kč
477,00 tis. Kč
938,10 tis. Kč

tj. 41.381,63 tis. Kč
tj. 12.449,45 tis. Kč
tj. 53.831,08 tis. Kč

+
+
+

v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z10/2018 z 27. 6.2018“
c) celoroční hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok 2017 bez výhrad v rozsahu
předloženého materiálu „Závěrečný účet“
d) účetní závěrku městyse Suchdol nad Odrou sestavenou k 31.12.2017; v této souvislosti
schvaluje převést výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení z účtu 431 na účet 432 –
výsledek hospodaření minulých účetních období, a to ve výši 12.819.888,30 Kč

23. 4. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e
a) počet zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 na 15 členů
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

