
 
 

Usnesení z 24.  zasedání zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 27. 07. 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) Informace starosty o projektu INTERREG IIIA ČR – Polsko – „Rekonstrukce ulice Zámecké v obci 

Sudice“, výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby 
 
Usnesení č. 49 
Zastupitelstvo obce Sudice   s c h v a l u j e : 
 

1) Hospodaření obce Sudice za 1. pololetí 2005 
příjmy ve výši 3,094.089,94 Kč, tj. 48,24 % 
výdaje ve výši 2,365.453,24 Kč, tj. 40,40 %. 
 

2) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ za rok 2004 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 
3) Rozpočtový výhled Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ na rok 2006 a 2007 – příjmy i výdaje 

ve výši 12.500,00 Kč 
 

4) Povolení výjimky počtu žáků v Základní škole Sudice, okres Opava, příspěvkové organizaci a ve 
třídách na  základě § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 1) vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 

 
5) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Sudice, okres Opava, 

příspěvková organizace 
 

6) Zařazení školní jídelny – výdejny stravy v Mateřské škole Sudice do sítě škol, která v předmětných 
prostorách již existuje a je nepřetržitě během školního roku provozována. Zařazení bude provedeno 
v rámci změny názvu školy provedené Dodatkem č. 1. 

 
7) Odkoupení části pozemku parc. č. 403 o výměře 251 m2 v k.ú. Sudice, vzniklého podle GP                   

č. 233-89/2005 a parc. č. 411 o vým. 400 m2 v k.ú. Sudice od p. Hildegardy Wilpertové za cenu       
35,00 Kč/m2 do majetku obce Sudice. Obec Sudice ponese všechny náklady spojené s převodem 
nemovitostí na obec. Starosta se pověřuje podepsáním kupní smlouvy. 

 
8) Vyhlášení záměru: 

a) na prodej části pozemku parc. č. 45/1 – zast. plocha o vým. 204 m2,  parc. č.  46 – zahrada o 
vým. 1363 m2 a parc. č. 47/1 zast. plocha o vým. 1065 m2  k.ú. Sudice –  celkové řešení 
lokality Zámecká II.  

b) Vyhlášení záměru na prodej pozemků pod bytovým domem čp. 178 –  73/1 – ost. plocha o 
vým. 1677 m2, 73/2 – zast. plocha o vým. 263 m2 a 74/3 – ost. pl. o vým. 243 m2 k.ú. Sudice. 

 
9) Prodej pozemku parc. č. 274/1 zast. plocha o vým. 842 m2 a parc. č. 275 o vým. 1230 m2  v k.ú. Sudice 

za cenu 35,00 Kč za m2 Robertu Strakulákovi. Sudice, Stiborská čp. 53. Starosta se pověřuje 
podepsáním kupní smlouvy. 

 
10) Rozdělení neinvestiční dotace zájmovým sdružením na rok 2005 ve výši : 

- TJ Sokol Sudice    35.000,00 Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   15.000,00 Kč 
- Myslivecké sdružení Sudice     7.500,00 Kč 
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice    7.500,00 Kč 
 

11) Výměnu vstupních bezpečnostních dveří za cenu cca 35.000,00 Kč v objektu České pošty Sudice, 
Náměstí 148  



 
12) Částečnou úhradu faktury č. 2004/0409 firmě Jankostav s.r.o. Štěpaňákova 31/714, Ostrava – Kunčice  

ve výši 300.000,00 Kč.  
 

13) Provést územní řízení na pozemku parc. č. 387/1 k.ú. Sudice pro výstavbu garáží a pověřuje 
provedením územního řízení starostu.  

 
 
 
Usnesení č. 50 
 Zastupitelstvo obce Sudice   p o v ě ř u j e  : 
 

1) Starostu obce p. Františka Petroše doladěním Smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybranou firmou 
Jankostav s.r.o. Štěpaňákova 31/714, Ostrava – Kunčice na provedení díla „Rekonstrukce ulice 
Zámecké v obci Sudice“ dle programu INTERREG IIIA Česká republika – Polsko. Do funkce 
technického dozoru investora schvaluje Ing. Emila Josefuse, místostarostu obce. 

 
 
 
 

    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 


