
 
 

Usnesení z 21.  zasedání zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 19. 01. 2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
B e r e   n a   v ě d o m í : 

1) Zpracovanou projektovou dokumentaci pro úpravy stávajících komunikací – ulice Luční a 
Zámecká – I. etapa projekční kanceláří Ing. Leo Chřibek, Kobeřice, Stiborská 37 

 
 
Usnesení č. 42 
Zastupitelstvo obce Sudice   s c h v a l u j e : 
 

1) Podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřízení školské rady s účinností od 1. 9. 2005: 
 Školská rada při Základní škole Sudice, okres Opava, příspěvkové organizaci 

 
2) Stanoví počet členů Školské rady při Základní škole Sudice, okres Opava, příspěvkové organizaci 

v počtu devět členů. 
 
3) Volební řád pro volbu členů Školské rady při Základní škole Sudice, okres Opava, příspěvkové 

organizaci. 
 
4) Odložit jmenování členů Školské rady při Základní škole Sudice, okres Opava, příspěvkové organizaci 

zřizovatelem. 
 

5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Sudice a fa JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 
Ostrava – Kunčice, kterým se mění cena stavebních prací na 1,201.420,40 Kč. Starosta se pověřuje 
podepsáním tohoto dodatku č. 1 ke SOD. 

 
6) Rozpočtové opatření č. 1/2005 

- 4112 – neinvestiční přijaté dotace ze SR dle schváleného státního rozpočtu povýšit o 39.900,00 Kč 
 

7) Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ na rok 2005 v příjmech i výdajích ve výši       
12.000,00 Kč 

 
8) Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2005 v příjmech i výdajích ve výši 760.103,41 Kč 

 
9) Dle nařízení vlády  č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, se zvyšuje měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva 
obce Sudice o 5 %. 

 
10) Schvaluje proplacení faktury za projektovou dokumentaci úpravy stávajících komunikací – ulice Luční 

a Zámecká – I. etapa ve výši 64.000,00 Kč 
 
 
 

    František   P e t r o š 
                  starosta obce 

 
 
 
 

Ověřovatelé: 
 
         __________________________ 

 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 6 členů ZO       _______ ___________________ 
Zapsala: Vavrová 


