Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 27. 04. 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) Podanou zprávu předsedou kontrolního výboru p. Vilémem Miklušem o kontrole plnění usnesení
2) Předložený seznam vyřazeného majetku při inventarizaci majetku obce se stavem k 31.12.2004 a stanoví,
že způsob jeho likvidace potvrdí komise ve složení p.Vilém Mikluš, Ing. Milan Černohorský, Ing. Dieter
Halfar a zprávu předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
3) Výsledky z Protokolu o provedené následné veřejnosprávní kontrole za I. čtvrtletí 2005 u příspěvkové
organizace Základní škola Sudice, okres Opava, příspěvková organizace Ing. Jiřím Turoněm, Palackého
689/2, Havířov – Město
4) Návrh p. ředitelky Mgr. Hedviky Czudkové, že poskytování neinvestičního příspěvku Základní škole
Sudice, okres Opava, příspěvkové organizaci, bude probíhat jako doposud s tím, že písemná žádost o
příspěvek bude zaslána až po dohodě (i telefonické) školy a obce.
Usnesení č. 47
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří bydlí v obci Sudice, navštěvují Základní školu Sudice,
příspěvkovou organizaci a nemají v obci Sudice trvalý pobyt, pokud tyto neinvestiční náklady nezaplatí
obec, ve které má žák trvalý pobyt.
2) Účast všech členů zastupitelstva obce Sudice na společném zasedání zastupitelstev obcí Rohov a
Třebom, které se bude konat dne 4.5.2005 v 17.00 hodin v Základní škole Sudice, okres Opava,
příspěvková organizace za účelem dohody na financování školy v současné době i s výhledem do
budoucna z hlediska demografického vývoje a s cílem sestavit pracovní skupiny z jednotlivých obcí.
3) Sečení hřiště, které užívá společně Základní škola Sudice, okres Opava, příspěvková organizace a TJ
Sokol Sudice v rozsahu jako v roce 2004 s tím, že Mgr. Jan Pavlíček, jako předseda TJ Sokol Sudice se
zavázal, že sepíše s pracovníkem obce dohodu o provedení práce na sečení hřiště.
4) Manželům Pavlu a Pavle Plachtzikovým, Sudice, Kostelní čp. 8 finanční půjčku z „Fondu rozvoje
bydlení obce Sudice“ ve výši 70.000,00 Kč na obnovu střechy (kód 01) v souladu a za podmínek OZV
č. 3/2002, kterou se novelizuje OZV č. 14/2000.
5) Realizaci rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice v roce 2005 a zpracování projektu „Rekonstrukce
ulice Zámecké v obci Sudice“ za účelem získání podpory v rámci programu INTERREG IIIA Česká
republika – Polsko a za účasti polského partnera gminy Pietrowice Wielkie. V případě získání dotace se
starosta pověřuje podepsáním smlouvy s poskytovatelem dotace.
6) Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. Ostrava na 100 % finanční pokrytí projektu „Rekonstrukce ulice
Zámecké v obci Sudice“, který obec žádá za účelem získání podpory v rámci programu INTERREG
IIIA Česká republika – Polsko a za účasti polského partnera gminy Pietrowice Wielkie a bere na
vědomí, že v případě získání dotace bude 75 % hrazeno z prostředků EU, tj. 1,499.478,00 Kč a a 25 %
z vlastních prostředků, tj. 499.827,00 Kč. Celkové finanční krytí projektu činí 1,999.305,00 Kč.
7) Vyhlásit zadání zakázky na zhotovení díla „Rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice“ a stanoví
kritéria pro hodnocení nejvýhodnější nabídky na tuto akci: 1. cena, 2. reference uchazeče, 3. záruka za
dílo, 4. lhůta pro splnění díla.
8) Komisi pro otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky na akci : „Rekonstrukce ulice Zámecké
v obci Sudice“ ve složení:
Ing. Emil Josefus, Ing. Dieter Halfar, Vilém Mikluš
Náhradníci: Stanislav Řezáč, Ing. Marie Bočková, Petr Halfar
9) Změnu Volebního řádu pro volbu členů Školské rady při Základní škole Sudice, okres Opava,
příspěvkové organizaci, který byl schválen usnesením č. 42, bod 3 na jednání zastupitelstva obce Sudice
dne 19.01.2005 a to:
Bod 7 písm. d) nově zní: „Členy školské rady jsou zvoleni zákonní zástupci, kteří získali nejvyšší
počet hlasů zákonných zástupců zúčastněných ve volbách. Na základě výsledků hlasování volební
komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Ostatní
zákonní zástupci, zvoleni ve volbách v pořadí podle dosaženého počtu hlasů, se stávají
náhradníky.“
Bod 14 nově zní:

„Členství ve školské radě je nezastupitelné a nepřenosné. Zaniká uplynutím funkčního období,
odstoupením, odvoláním, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále
zaniká v případě pedagogického pracovníka, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě
zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy. Pokud někdo ze zákonných
zástupců ukončí svoji činnost ve školské radě v průběhu funkčního období, nastupuje na jeho
místo náhradník dle bodu 7 písm. d) volebního řádu. Jestliže v průběhu funkčního období ukončí
činnost pedagogický pracovník, postupuje ředitel školy dle bodu 9 volebního řádu. Zřizovatelem
bude jmenován nový člen za člena školské rady, který ukončil činnost během funkčního období.
Pokud ukončí činnost všichni členové zákonných zástupců žáků a nebudou náhradníci,
proběhnou nové volby do jednoho měsíce. Pro jejich organizaci platí ustanovení bodu 7.
10) Finanční hospodaření obce Sudice za I. čtvrtletí 2005
- Příjmy ve výši 1,634,1 Kč (v tis. Kč), tj. 24 %
- Výdaje ve výši 1,622,2 Kč (v tis. Kč), tj. 25 %
Usnesení č. 48
Ukládá :

1) Ředitelce Základní školy Sudice, okres Opava, příspěvková organizace, na základě změny
volebního řádu pro volbu členů Školské rady při Základní škole Sudice, okres Opava,
příspěvkové organizaci, provést nové volby zákonných zástupců žáků v souladu s
volebním řádem, jehož změna byla schválená na dnešním jednání usnesením č. 47 bod 9.
Termín: do 10.06.2005

František P e t r o š
starosta obce

Ověřovatelé:
__________________________
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.
Přítomno: 7 členů ZO
Zapsala: Vavrová

__________________________

