USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 19.9.2011 v 18.00 hod. v DKT

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

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 7. a 9. zasedáním zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 12.9.2011
Výsledky hospodaření za období 1 - 8/2011
informaci o průběhu a lhůtách konkurzního řízení na ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou
f) Zápis z kontroly ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou p.o., provedené dne 12.7.2011 členy
kontrolního výboru a finančního výboru zastupitelstva městyse
g) Vyjádření ředitele ZŠ k zápisu z kontroly dle usnesení č. 9.1.f)
h) souhrn nabídek v rámci prodeje parcel 2223/48, 2223/84, 2223/85 a 2223/86 obálkovou
metodou. Souhrn v podobě tabulky je přílohou tohoto usnesení. Konečné ceny byly
stanoveny ústní dohodou za přítomnosti všech uchazečů nebo jejich zástupců

9. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Vladimíra Konopáska a Mgr. Martu Červencovou a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou.

9. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 9. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 19.9.2011
v 18.00 hodin v DKT
b) prodej parc.č. 1785/5 – ostatní plocha o výměře 380 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Gabriely Poláškové, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení.
c) záměr bezúplatného nabytí parc.č. 431 – trvalý travní porost o výměře 180 m2 v k.ú. Suchdol
nad Odrou od Anny Kühnelové z Velkých Albrechtic.
d) záměr nabytí parc.č. 467 – trvalý travní porost o výměře 559 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou, a
to v rámci vyhlášené dražby.
e) záměr směny pozemků v lokalitě bioplynové stanice. Účastníci směny jsou městys – firma
Agrosumak - Jan a Jiřina Valchářovi. Přílohou usnesení je grafické znázornění situace.
f) prodej parc.č. 2223/87 – orná půda o výměře 286 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví
manželů Káňových, za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení. Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl.
Armády
g) prodej parc.č. 2223/48 – orná půda o výměře 2.035 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Andrey Tomečkové, za cenu 80,- Kč/m2 + náklady řízení, a to za podmínek
schválených zastupitelstvem městyse dne 20.6.2011 usnesením č. 7.3.h), kde stupněm
rozestavěnosti pro umožnění výmazu předkupního práva pro městys je vybudování
základové konstrukce a svislého obvodového zdiva nejméně do výše 1,5 m měřeno od
základové konstrukce. Zřízení předkupního práva ve prospěch městyse se bude vztahovat i
na zcizení části pozemku parc.č. 2223/48. Podmínkou pro prodej (zápis změny vlastníka do
KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na inženýrské sítě ve výši
300.000,- Kč. Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl. Armády.

h) prodej parc.č. 2223/84 – orná půda o výměře 1.226 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Richarda Kováře, za cenu 75,- Kč/m2 + náklady řízení, a to za podmínek
schválených zastupitelstvem městyse dne 20.6.2011 usnesením č. 7.3.h), kde stupněm
rozestavěnosti pro umožnění výmazu předkupního práva pro městys je vybudování
základové konstrukce a svislého obvodového zdiva nejméně do výše 1,5 m měřeno od
základové konstrukce. Podmínkou pro prodej (zápis změny vlastníka do KN) je kromě
úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na inženýrské sítě ve výši 300.000,- Kč.
Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl. Armády.
i) prodej parc.č. 2223/85 – orná půda o výměře 1.208 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví manželů Pizúrových, za cenu 142,- Kč/m2 + náklady řízení, a to za podmínek
schválených zastupitelstvem městyse dne 20.6.2011 usnesením č. 7.3.h), kde stupněm
rozestavěnosti pro umožnění výmazu předkupního práva pro městys je vybudování
základové konstrukce a svislého obvodového zdiva nejméně do výše 1,5 m měřeno od
základové konstrukce. Podmínkou pro prodej (zápis změny vlastníka do KN) je kromě
úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na inženýrské sítě ve výši 300.000,- Kč.
Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl. Armády.
j) prodej parc.č. 2223/86 – orná půda o výměře 1.439 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví Daniela Andrše, za cenu 85,- Kč/m2 + náklady řízení, a to za podmínek
schválených zastupitelstvem městyse dne 20.6.2011 usnesením č. 7.3.h), kde stupněm
rozestavěnosti pro umožnění výmazu předkupního práva pro městys je vybudování
základové konstrukce a svislého obvodového zdiva nejméně do výše 1,5 m měřeno od
základové konstrukce. Podmínkou pro prodej (zápis změny vlastníka do KN) je kromě
úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na inženýrské sítě ve výši 300.000,- Kč.
Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl. Armády.
k) rozpočtové opatření č. Z4
Příjmy:
Výdaje:
Financování:

+ 1.057,00 tis. Kč
- 4.531,45 tis. Kč
- 5.588,45 tis. Kč

tj. celkem
tj. celkem
tj. celkem

32.507,88 tis. Kč
32.889,83 tis. Kč
381,95 tis. Kč

l) poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 15.000,- Kč na bytové účely
zaměstnankyni Monice Žitníkové
m) poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč na bytové účely
zaměstnankyni Martě Matulové
n) poskytnutí účelového příspěvku na rekonstrukci tenisových kurtů ve výši 167 tis. Kč
z rozpočtu městyse na rok 2012, a to ve prospěch TJ Lokomotiva.

9. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) Ing. Richarda Ehlera, starostu městyse, k zastupování Městyse Suchdol nad Odrou na
veřejné dražbě dne 19.10.2011 v Praze v rámci získání pozemku parc,č, 467 – trvalý travní
porost o výměře 559 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou. Maximální cena za koupi pozemku je
rovna nejnižšímu podání, tj. 10.000,- Kč.
Jako náhradní osobu zmocňuje Ivu Hrabovskou, místostarostku

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

