Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 14. 09. 2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice
Zastupitelstvo obce Sudice na svém 25. jednání dne 14.09.2005 projednalo a přijalo toto usnesení
Zastupitelstvo obce Sudice u r č u j e :
1) Pana Ing. Dietra Halfara a p. Viléma Mikluše ověřovateli zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Sudice b e r e n a v ě d o m í :
1) Zprávu o plnění úkolů z 24. jednání zastupitelstva obce konaného dne 27.07.2005
2) Partnerství obce Sudice v programu malých projektů polských obcí Pietrowice Wielkie, Krzanowice,
Kietrze města Raciborz bez finanční spoluúčasti obce Sudice
3) Návštěvu italské delegace v obci Sudice dne 2.10.2005 v rámci návštěvy Hlučínska včetně částky na
občerstvení ve výši 2.000,00 Kč.
4) Zpětvzetí žádosti manželů Halfarových o odprodej pozemku pro výstavbu rodinného domku v Sudicích.
5) Návrh Smlouvy o nájmu pro výstavbu garáží
Usnesení č. 50
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Komisi pro vypracování usnesení ve složení Ing. Emil Josefus – předseda, členové Ing. Marie Bočková,
p. Stanislav Řezáč
2) Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi obcí Sudice a fa 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 za cenu díla vč. DPH ve výši 1,949.404,50 Kč. Starosta se
pověřuje podepsáním smlouvy o dílo.
3) Smlouvu o úvěru č. 2830/05/LCD uzavřenou mezi obcí Sudice a ČS, a.s. Ostrava na krytí projektu
z Iniciativy společenství INTERREG IIIA ČR – Polsko „Rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice“
do výše 2.000.000,00 Kč. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o úvěru.
6) Účast obce Sudice v projektu VIBR (Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas v mikroregionu
Hlučínska – západ) a finanční spoluúčast obce Sudice:
a) Ve výši 11.965,50 Kč na zpracování technicko-ekonomické studie a zpracování žádosti o
dotaci projektu VIBR Hlučínska – západ.
b) Ve výši 15 % na celkových nákladech projektu dle rozpisu zaslaného odborem regionálního
rozvoje Městského úřadu Kravaře
7) Nákup 2 ks kontejnerů na komunální odpad od obce Budišovice za smluvní cenu 14.000,00 Kč a prodej
starého kontejneru za nejvyšší možnou cenu.
8) Z důvodů úsporných opatření spočívajících ve spojení 4. a 5. třídy v Základní škole Sudice, okres
Opava, příspěvkové organizaci, na 4 hodiny týdně na výuku pracovních činností, hudební a výtvarné
výchovy, výjimku v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 7) vyhl. č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, spočívající ve zvýšení
počtu žáků na 31 ve třídě.
9) Cenu za pronájem pozemku parc. č 387/1 k.ú. Sudice pro výstavbu garáží ve výši 1,00 Kč/m2, po
výstavbě garáže za cenu 10,00 Kč/m2 , bere na vědomí návrh Smlouvy o nájmu pro výstavbu garáží.

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo obce Sudice r o z h o d l o :
1) O prodeji části pozemku parc. č. 46 zahrada o celkové výměře 1363 m2 v lokalitě Zámecká II. v k.ú.
Sudice manželům Zdeňkovi a Pavle Hrušťákovým za cenu 35,-- Kč. Výměra bude zřejmá
z geometrického plánu, který zpracovává geodetická firma Ing. Pavel Kučeja dle dispozic schválené
studie rodinných domků v této lokalitě, která je ve studii vedená pod číslem 4 ve výměře cca 671 m2.
2) O prodeji pozemku části parc. č. 47/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1065 m2 v k.ú.
Sudice manželům Vilému a Monice Miklušovým za cenu 35,00 Kč/m2. Výměra bude zřejmá z
geometrického plánu, který zpracovává geodetická firma Ing. Pavel Kučeja dle dispozic schválené
studie rodinných domků v této lokalitě.
3) O prodeji pozemků parc. č. 73/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Sudice a pozemků,
které vznikly dle geometrického plánu č. 237-163/2005, vypracovaného geodetickou firmou Ing.
Pavlem Kučejou, parc. č. 73/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1604 m2 a 74/3 o výměře 174 m2
všechny v k.ú. Sudice za cenu 35,00 Kč/m2 vlastníkům bytového domu čp. 178 postaveného na
pozemku parc. č. 73/2 k.ú. Sudice dle jejich výší spoluvlastnických podílů na společných částech domu
takto:
Černohorský Milan, Ing. a Černohorská Anna – 292/1000
Stoklasa Zdeněk a Margita – 209/1000
Paluda Miloš – 90/1000
Konečná Jiřina – 208/1000
Kurka Václav – 201/1000
Usnesení č. 52
Zastupitelstvo obce Sudice p o v o l u j e :
1) Z důvodů úsporných opatření spočívajících ve spojení 4. a 5. třídy v Základní škole Sudice, okres
Opava, příspěvkové organizaci, na 4 hodiny týdně na výuku pracovních činností, hudební a výtvarné
výchovy, výjimku v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 7) vyhl. č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, spočívající ve zvýšení
počtu žáků na 31 ve třídě.
Usnesení č. 53
Zastupitelstvo obce Sudice o d r o č u j e :
1) Žádost manželů Ekharda a Kristýny Schwenznerových o umožnění přístupu (vjezdu) na budoucí
komunikaci Zámecká II do doby zpracování projektové dokumentace a geometrického zaměření
lokality Zámecká II.
Usnesení č. 54
Zastupitelstvo obce Sudice t r v á
1) na tom, že obecní pozemky před svými rodinnými domky si budou sekat občané sami, obec je jako
doposud nebude sekat.

František P e t r o š v.r.
starosta obce

Ověřovatelé:
Vilém Mikluš v.r., Ing. Dieter Halfar v.r.
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.
Přítomno: 6 členů ZO
Zapsala: Vavrová

