USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 22.6.2020 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Um

2020. 9. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m ĺ
a)
b)
c)
d)

kor)tro|u plnění usneseni zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
zprávu o čjnnoSti rady městyse mezi 8. a 9. zasedáním zastupitelstva městyse
zprávu ze'schůze fĹ'nančnIho výboru ze dne 8.6.2020
dokumentý:
Č. 1 - PLNEN1 PRIJMU bez OdPa za 1-5/2020
č. 2 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2020
Č. 3 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2020
Č. 4 - ROZPOČET PŘÍJMY
Č. 5 - ROZPOČET VÝDAJE
Č. 6 - SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2020
č. 7 - REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
e) žádost Města Nový Jičín, IČ 00298212 z 1.4.2020, o poskytnuti dotace z rozpočtu Městyse
Suchdol nad Odrou ve výši 271.362,- KČ na spolufinancovánI základní sItě socjá|ních služeb ve
správním obvodu obce s rozšířenou působnosti ORP Nový Jičín
f) žádost Domova Odry, lČ 48804894 z 1.4.2020, o poskytnutí daru z rozpočtu Městyse Suchdol nad
Odrou ve výši 24.000,- KČ na pořízeni polohovatelného lůžka
g) žádost Domova Duha Nový Jičín. lČ 48804886 z 24.3.2020, o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse
Suchdol nad Odrou ve výši 30.000,- KČ na částečnou úhradu provozních nákladů
2020. 9. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Gabrielu Luxovou a Mgr. Lenku Tymrákovou a zapisovatelkou Bc. Kateřinu
Kollerovou, DiS.
2020. 9. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a I u j e
a) program 9. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 22.6.2020 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Um
b) uzavření Kupní smlouvy na prodej části parč. č. 2/1 - ostatní plocha o výměře 95 m' v k.ú. Kletné do
vlastnictví
a to za cenu 30,- Kč/m' + náklady řIzení
C) uzavření Kupní smlouvy na prodej části parč. č. 2/1 - ostatní plocha o výměře cca 140 m' u č. p. 20
a o výměře cca 10 m' u parč. č. 61 v k.ú. Kietné do v|astnjctví
, a to za cenu
72,- Kč/m' + náklady řízení
d) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy na prodej části parč. č.
1907/59 - orná půda o výměře cca 25 m' v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví spol. ČEZ
Distribuce, a.s., a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem + náklady řIzenI
e) rozpočtové opatřeni č. Z13 takto:

Příjmy
Financováni
Celkové zdroje ve výši

"
+
"

193,99 tis. KČ
1.278,86 tis. KČ
1.472,85 tis. Kč

tj. 80.156,32 tis. KČ
tj. 3.490,43 tis. Kč
tj. 83.646,75 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+
"
+

951,85 tis. Kč
521,00 tis. KČ
1.472,85 tis. KČ

tj. 45.637,21 tis. KČ
tj. 38.009,54 tis. KČ
tj. 83.646,75 tis. Kč

v členění dle příloh ,,Rozpočtové opatření zastupitelstva Z13/2020 z 22. 6.2020"

f) v rámci rozpočtového opatřeni Z13 a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí neinvestičních transferů (dotací a darů), a to takto:
1. Městu Nový Jičín, IČ 00298212, dotaci ve výši 271.362,- KČ a znění veřejnoprávní smlouvy
na spolufinancování základní sItě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností ORP Nový Jičín a znění veřejnoprávní smlouvy
2. Domovu Odry, příspěvkové organizaci, lČ 48804894, finanční dar ve výši 24.000,- KČ a
znění darovací smlouvy
g) ceĹoročnÍ hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok 2019 bez výhrad v rozsahu předloženého
materiálu ,,Závěrečný účet"
h) Účetní závěrku městyse Suchdol nad Odrou sestavenou k 31.12.2019
2020. 9. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávní smlouvy dle usneseni 2020. 9. 3. f) 1.
b) starostu městyse podpisem darovací smlouvy dle usneseni 2020. 9. 3. f) 2

2020. 9. 5. Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e:
a) poskytnutí dotace Domovu Duha Nový Jičín, lČ 48804886
2020. 9. 6. Zastupitelstvo městyse s o u h I a s í
a) se založením prvku územního systému ekologické stability včetně následné péče na parc.č. 2382
v k.ú. Suchdol nad Odrou, a to regionálního biokoridoru na celé ploše pozemku s následnou péči
po dobu min. 5 let od založení biokoridoru
b) s tím, aby žádost o poskytnutí finanční podpory (dotace) z operačního programu životního prostředí
v r. 2020 - 2021, příp. jiného dotačního programu, na realizaci prvku ÚSES dle usnesení č. 2020. 9.
6. a) podal svým jménem spolek Divous, z. s., lČ 26618478, se sídlem jiráskova 853/3, 742 35
Odry, který bude investorem celé akce, název projektu je - RBK Suchdol sever

2020. 9. 7. Zastupitelstvo městyse p r o h l 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 RBK Suchdol sever dle
usneseni č. 2020. 9. 6. 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 ukončení akce, ale i poté.

2020. 9. 8. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usneseni č. 2019.7.3.1) ze dne 16.12.2019, kterým byl schválen prodej části parč. č. 2/1 - ostatní
plocha o výměře cca 56 m' v k.ú. Kletné do majetku

"

lva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

