Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 09. 03. 2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice
Zastupitelstvo obce Sudice b e r e n a v ě d o m í :
1)
2)
3)
4)
5)

Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období
Zprávu o činnosti finančního výboru za uplynulé období
Zprávu o finančním hospodaření Základní školy Sudice, příspěvkové organizace za rok 2004
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2004
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2004

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo obce Sudice v y d á v á :
1) Obecně závaznou vyhlášku obce Sudice č. 1/2005 ze dne 09. 03. 2005, kterou se stanoví část společného
obvodu základní školy
Usnesení č. 44
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Sudice, okres Opava, příspěvková organizace,
kterým je zisk ve výši 48.382,96 Kč.
2) Zřízení rezervního fondu a fondu odměn v Základní škole Sudice, okres Opava, příspěvkové organizaci a
převod zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši 48.382,96 Kč takto: 80 % do rezervního fondu
a 20 % do fondu odměn.
3) Závěrečný účet obce Sudice za rok 2004 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
4) Přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Sudice za rok 2004 – dle zápisu
5) Výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31. 12. 2004.
6) Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2004 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
7) Jmenování Ing. Marie Bočkové, p. Petra Halfara a p. Viléma Mikluše členy Školské rady při Základní škole
Sudice, okres Opava, příspěvkové organizaci v souladu s § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
8) Vybrat ze 3 předložených studií „obecního domu“ variantu č. 2 s jedním štítovým vikýřem bez loubí na
východní straně a pověřuje starostu k jednání s dodavatelem - projekční kanceláří Ing. Leo Chřibek,
Kobeřice, Stiborská 37 a k podání objednávky na zhotovení studie, podkladů pro územní řízení a následně
zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení ve výši 100.000,00 Kč + 19 % DPH.
9) Požaduje, aby byl při projednání požadavků TJ Sokol Sudice přítomen navrhovatel nebo pověřený zástupce
TJ Sokol Sudice, který bude schopný zodpovědět případné dotazy členů zastupitelstva obce.
Usnesení č. 45
Zastupitelstvo obce Sudice neakceptuje
1) Nabídku Zemědělského podniku Razová, s.p. na odkoupení nemovitostí – budovy čp. 73 na pozemku
parc. č. 317/2 a pozemky parc. č. 317/1 a 317/2 v k.ú. Sudice za cenu dle znaleckého posudku ve výši
79.630,00 Kč

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo obce Sudice ukládá:
1) Ústřední inventarizační komisi předložit do příštího jednání seznam vyřazeného majetku obce,
navržený inventarizačními komisemi na vyřazení.

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

__________________________

