USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 14.6.2010 v 18.00 hod. v DKT

23. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného 19.4.2010
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 22. a 23. zasedáním zastupitelstva městyse
c) zprávu finančního výboru ze dne 9.6.2010 k plnění rozpočtu za 1 – 5/2010, rozpočtovému
opatření č. Z1 a k návrhu závěrečného účtu hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok
2009
d) informaci o plnění rozpočtu za období 1 – 5/2010 včetně čerpání rozpočtové rezervy rady
městyse
e) podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Jitky Krumpochové, bytem
Záhumenní 223, Mořkov, paní Evženie Kondrátové, bytem Kyjovice 85, paní Jiřiny
Neumeyerové, bytem U Školky 1620/5, Ostrava - Poruba v zastoupení paní Jiřinou
Henselovou, bytem Jiřikova 1612/1, Ostrava – Poruba, manželů Jiřího a Jany Sosikových,
bytem Sokolovská 149, Suchdol nad Odrou, pana Josefa Poláška, bytem Malá Strana 369,
Suchdol nad Odrou, pana Pavla Holiše, bytem Nábřežní 153/16, Odry a ČEZ Distribuce,
a. s., sídlem Teplická 874/8, Děčín
f) informaci o aktuální situaci v Nemocnici s poliklinikou Nový Jičín
g) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok 2009
h) Znalecký posudek č. 190-03/2010 o ceně nemovitosti – rodinný dům č.p. 427, vypracovaný
soudním znalcem Ing. Jaroslavem Horníkem
i) Znalecký posudek č. 191-04/2010 o ceně nemovitosti – bytový dům č.p. 498, vypracovaný
soudním znalcem Ing. Jaroslavem Horníkem
j) sdělení Realitní kanceláře Region s.r.o. o tržní ceně bytů 3+1 a 2+1 ve výši 700 – 750 tis. Kč
za byt

23. 2. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) návrhovou komisi pro přípravu usnesení z 23. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad
Odrou ve složení
JUDr. Soňa Rolincová
Jiří Klich
Petr Dohnal
b) ověřovatele zápisu z 23. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou ve složení
Petr Kašpárek
Mgr. Jana Šedová

23. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 23. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 14.6.2010
v 18.00 hod. v DKT
b) Rozpočtové opatření č. Z1 takto:
Příjmy
+ 882,88 tis.Kč
Výdaje
+ 592,33 tis.Kč
Financování
+ 290,55 tis.Kč

tj. celkem
tj.celkem
tj.celkem

32.151,99 tis.Kč
32.607,96 tis.Kč
455,97 tis.Kč

c) Závěrečný účet městyse Suchdol nad Odrou dle přílohy „Návrh závěrečného účtu městyse
Suchdol nad Odrou za rok 2009“
d) návrh kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti
se záměrem prodeje rodinného domu č.p. 427 s přilehlými pozemky

e) návrh kupní smlouvy v souvislosti se záměrem prodeje bytového domu č.p. 498 – varianta
prodeje právnické osobě
f) Návrh rozdělení pozemků na ulici Čs. Armády na 4 stavební parcely
g) postup Města Nový Jičín ve věci aktuální situace v Nemocnici s poliklinikou Nový Jičín ve
smyslu usnesení ZM Nový Jičín č. 5/25/2010 bod 2 a připojuje se k iniciativě Města Nový
Jičín
h) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou ve výši 400.000,- Kč
na realizaci projektu „Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou“,
uzavřenou mezi Městysem Suchdol nad Odrou a Římskokatolickou farností Suchdol nad
Odrou
i) poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši 20.000,- Kč na bytové účely zaměstnankyni
Monice Žitníkové
j) v souladu s § 67 zákona o obcích 15 členů zastupitelstva městyse pro další volební období

23. 4. Zastupitelstvo městyse s o u h l a s í
a) s celoročním hospodařením městyse Suchdol nad Odrou za rok 2009 bez výhrad

23. 5. Zastupitelstvo městyse n e s o u h l a s í
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
také v návaznosti na § 44 písm. c) a d) stavebního zákona s pořízením změny Územního
plánu obce Suchdol nad Odrou.

23. 6. Zastupitelstvo městyse o d k l á d á
a) podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Jitky Krumpochové, bytem
Záhumenní 223, Mořkov, paní Evženie Kondrátové, bytem Kyjovice 85, paní Jiřiny
Neumeyerové, bytem U Školky 1620/5, Ostrava - Poruba v zastoupení paní Jiřinou
Henselovou, bytem Jiřikova 1612/1, Ostrava – Poruba, manželů Jiřího a Jany Sosikových,
bytem Sokolovská 149, Suchdol nad Odrou, pana Josefa Poláška, bytem Malá Strana 369,
Suchdol nad Odrou, pana Pavla Holiše, bytem Nábřežní 153/16, Odry a ČEZ Distribuce,
a. s., sídlem Teplická 874/8, Děčín do doby pořízení nového územního plánu.

23. 7. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) starostu městyse k podpisu smlouvy dle bodu 23.3.h)

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

