USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 29.4.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Um

2019. 4. 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 3. a 4. zasedáním zastupitelstva městyse
C) dokumentyy

d)
e)
f)
g)
h)
i)

V ,
,
Č. 1 - PLNENI, PRIJMU
bez OdPa za 1-3/2019
č. 2 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-3/2019
Č. 3 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-3/2019
Č. 4 - ROZPOČET PŘÍJMY
Č. 5 - ROZPOČET VÝDAJE
Č. 6 - SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2019
č. 7 - REKAPITULACE podle tříd rozpočtové sk|adb¥
žádost Domova Odry, příspěvkové organizace, lC 48804894 z 27.3.2019 o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou
žádost Domova Duha, příspěvkové organizace, lČ 48804886 ze 7.3.2019 o poskytnutí
dotace
Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15.4.2019
Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vC. Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2018
Dokument ,,Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné" za kalendářní rok
2018

2019. 4. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Jaroslava Zdráhala a Gabrielu
Be. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Luxovou

a

zapisovatelkou

2019. 4. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a I u j e
a) program 4. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 29.4.2019
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Um

b) rozpočtové opatření č. Z2 takto:

Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

+
+
-

354,20 tis. KČ
3.323,35 tis. KČ
3.677,55 tis. KČ

tj. 52.567,98 tis. KČ
tj. - 544,61 tis. KČ
tj. 52.023,37 tis. KČ

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

"
799,16 tis. KČ
+ 2.878,39 tis. KČ
- 3.677,55 tis. KČ

tj. 40.168,98 tis. Kč
tj. 11.854,39 tis. Kč
tj. 52.023,37 tis. KČ

v členění dle příloh ,,Rozpočtové opatření zastupitelstva Z2/2019 z 29.4.2019"
c) V rámci rozpočtového opatření a dle svých kompetenci vyhrazených zákonem o obcích
poskytnuti transferů (příspěvků, dotaci a darů) v celkovém objemu 3.005.251,29 Kč, a to
takto:
1.
2.

Finanční dar Domovu Odry, příspěvkové organizaci, lČ 48804894, ve výši 20.210,KČ a znění darovací smlouvy
Finanční dar Domovu Duha, příspěvkové organizaci, lČ 48804886, ve výši 25.000,KČ a znění darovací smlouvy

3.

1. Navýšení neinvestičního příspěvku Základni škole a mateřské škole Suchdol nad
Odrou, příspěvkové organizaci, lČ 75027712, ve výši 713.149,20 KČ
2. Investiční transfer Základní škole a mateřské škole Suchdol nad Odrou,
příspěvkové organizaci, lČ 75027712, ve výši 2.246.892,09 KČ.
Přidělené prostředky budou použity na předfinancování části projektu pROvýuku, a to
na úhradu díla ,,Stavební úpravy soc. zařIzenI v objektu základní školy v Suchdole
nad Odrou - SociálnI zařízení SK3 a bezbariérové WC".

d) prodej části parc.č. 412/1 - ostatní plocha o výměře cca 25 m' v k.ú. Suchdol nad Odrou do
majetku
a to za cenu 72,- Kč + DPH + 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). výši smluvní pokuty před uzavřením
smlouvy projednat s právním zástupcem. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto
smyslu.
e) pořizenÍ služebního vozidla s primárním účelem rozvozu obědů seniorům a do mateřské
školy jako náhradu za vyřazené vozidlo Š Fabia a stanoví cenový limit pro pořÍzení tohoto
vozidla ve výši 150 tis. kč (ojeté vozidlo). Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse
provedením rozpočtového opatření z rozpočtové rezervy rady městyse na základě nabídky
konkrétního vozidla.
2019. 4. 4. Zastupitelstvo městyse s o u h I a s ĺ
a) se založením prvku územního systému ekologické stability včetně následné péče na parc.č.
1582 v k.ú. Kletné, a to regioná|ního biokoridoru na celé ploše pozemku s následnou péči po
dobu min. 5 let od založení biokoridoru
b) s tím, aby žádost o poskytnuti finanční podpory (dotace) z operačního programu životního
prostředí v r. 2019, příp. jiného dotačního programu, na realizaci prvku ÚSES dle usnesení č.
2019. 4. 4. a) podal svým jménem spolek Divous, z. s., IČ 26618478, se sídlem Jiráskova
853/3, 742 35 Odry, který bude investorem celé akce, název projektu je - Biokoridor Pod
ekoduktem
2019. 4. 5. Zastupitelstvo městyse p r o h I a š u j e
a) že investorovi - spolku Divous, z. s., lČ - 26618478, se sídlem jiráskova 853/3, 742 35
Odry, umožní zajištění udržitelnosti projektu, tj. založeného prvku ÚSES Biokoridor Pod
ekoduktem dle usnesení č. 2019. 4. 4. b), po dobu min. 10 let od ukončeni projektu. Městys
Suchdol nad Odrou se zároveň zavazuje, že nebude činit žádné kroky, které by mohly vést
k poškozeni nově založeného krajinného prvku nebo jeho zničení, a to nejen po dobu 10 let
od ukončeni akce, ale i poté.
2019. 4. 6. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem darovacích smluv dle bodu 2019.4.3.C) 1. a 2.
2019. 4. 7. Zastupitelstvo městyse z a m í t á
a) žádost Domova Odry, příspěvkové organizace, lČ 48804894 z 27. 3.2019 o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou

b) žádost Domova Duha, příspěvkové organizace, lČ 48804886 ze 7. 3.2019 o poskytnutí
'°'":D , j
lva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

