USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 12.12.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM

2018. 2. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í

a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 1. a 2. zasedáním zastupitelstva městyse
c) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-11/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-11/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-11/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
d) žádost Římskokatolické farnosti Suchdol nad Odrou, IČ 44937768 z 28.11.2018 na změnu
části neinvestiční dotace ve výši 83.551,- Kč na použití k investičním účelům
e) žádost Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 48808300,
z 10.12.2018 na změnu termínu použití části dotace na mimořádnou údržbu ve výši
130.000,- Kč
f) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3.12.2018
g) Směrnici o ochraně osobních údajů

2018. 2. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e

a) ověřovateli zápisu Ondřeje
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Dubce

a

Martina

Bryneckého

a

zapisovatelkou

2018. 2. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e

a) program 2. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 12.12.2018
v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 takto:
VÝDAJE mohou být čerpány ve výši max. 1/12 běžných i kapitálových výdajů upraveného
rozpočtu roku 2018 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 2019, nejdéle však do
31. 3.2019. 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 akce:
„Oprava interiéru obřadní síně Úřadu městyse Suchdol nad Odrou“ - stavební práce
„Prodloužení vodovodu ul. Za Nádražím“ - projektová dokumentace a inženýrská činnost
„Inženýrské sítě ul. Sokolovská“ - projektová dokumentace
„Inženýrské sítě lok. za hasičárnou“ - projektová dokumentace
„Inženýrské sítě katolická fara“ - projektová dokumentace
„Prodloužení vodovodu Sokolovská“ – projektová dokumentace
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 2019 a bude poskytován neinvestiční příspěvek z prostředků městyse ve výši
400.000,- Kč měsíčně

c) rozpočtové opatření č. Z19 takto:
Příjmy
+
701,00 tis. Kč
Financování
- 1.292,45 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
591,45 tis. Kč

tj. 51.692,16 tis. Kč
tj.
241,53 tis. Kč
tj. 51.933,69 tis. Kč

Běžné výdaje
+
37,00 tis. Kč
tj. 42.149,69 tis. Kč
Kapitálové výdaje
628,45 tis. Kč
tj. 9.784,00 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši
591,45 tis. Kč
tj. 51.933,69 tis. Kč
v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z19/2018 z 12.12.2018“
d) dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
městyse č. FIN/01/2018/VPS Římskokatolické farnosti Suchdol nad Odrou, IČ 44937768,
žádosti z 28.11.2018 na změnu části neinvestiční dotace ve výši 83.551,- Kč na použití
k investičním účelům
e) dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
městyse č. FIN/05/2018/VPS Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s.,
IČ 48808300, žádosti z 10.12.2018 na změnu termínu použití části dotace na mimořádnou
údržbu ve výši 130.000,- Kč
f) výši odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.1.2019 takto:
člen ZM
1 070 Kč
člen výboru, komise
1 300 Kč
předseda výboru, komise
1 420 Kč
člen RM
3 080 Kč
člen RM + člen výboru, komise
3 310 Kč
člen RM + předseda výboru, komise
3 440 Kč
g) prodloužení doby zahájení stavby RD na
o dva roky a uzavření Dodatku č. 1
ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou a
kde bude
upraven v bodě V., čl. 2., tj. vybudovat obvodové zdivo od základové konstrukce do výšky
1,5 m do 5 let od uzavření smlouvy a dále v bodě VI. čl. 1. bude smluvní pokuta navýšena na
500 tis. Kč
h) ukončení Partnerské smlouvy o spolupráci na projektu „Technologické centrum ORP Nový
Jičín a elektronická spisová služba v území“ dohodou

2018. 2. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e

a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R20 podle vývoje plnění příjmů a potřeby
čerpání výdajů v průběhu prosince 2018

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

