Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 09. 11. 2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice
Zastupitelstvo obce Sudice na svém 26. jednání dne 09.11.2005 projednalo a přijalo toto usnesení
Zastupitelstvo obce Sudice u r č u j e :
1) Pana Petra Halfara a p. Stanislav Řezáče 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 25. jednání zastupitelstva obce konaného dne 14.09.2005
2) Informace starosty o obdržení pozastávky 10 % ze SFŽP ve výši 1,188.000,00 Kč; o kontrole II. etapy
rekonstrukce ZŠ Sudice Finančním úřadem Opava a termínu příštího zastupitelstva obce 14.12.2005.
3) Zápis z kontroly hospodaření za období leden až září 2005 Svazku obcí mikroregionu Hlučínska –
západ a hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za období leden až září 2005
4) Ustavení inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku obce Sudice se stavem
k 31.12.2005
5) Změnu Smlouvy o nájmu uzavřenou mezi obcí Sudice a p. Jarmilou Brendlovou dne 29.07.2002
6) Výpověď nájemce Ing. Jaroslava Stříbného z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 147 v k.ú. Sudice
ke dni 15.01.2006
Usnesení č. 55
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva obce Sudice v článku X) o bod: K usnadnění provedení
písemného zápisu z jednání zastupitelstva obce Sudice používat na jednáních zastupitelstva obce
diktafon nebo jiné záznamové zařízení.
2) Hospodaření obce Sudice za období od 1.1.2005 – 30.09.2005
Příjmy ve výši – 5,048.886,68 Kč – 78,72 %
Výdaje ve výši – 4,263.984,55 Kč – 72,83 %
3) Rozpočtové opatření obce Sudice č. 2/2005: 5512 5171 - povýšení o 20.000,00 Kč na opravu
požárního vozidla NISSAN z překročených příjmů pol. 1112 OSVČ
4) Rozpočtové opatření č. 1/2005 Dobrovolného svazku mikroregionu Hlučínska – západ ve výši
150.000,00 Kč a použití přebytku hospodaření minulých let.
5) Zrušení valorizace o 8 % ceny nájmu nebytových prostor v objektu Sudice, Hlavní čp. 125
6) Nezahajovat vymáhání místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2005 od 20 občanů a místní poplatky jim
prominout z důvodu, že vymáhání by bylo neekonomické vzhledem k tomu, že v obci nebydlí a jejich
pobyt není znám.
7) Manželům Hynku a Ivetě Hluchníkovým finanční půjčku z „Fondu rozvoje bydlení obce Sudice“ ve
výši 120.000,00 Kč na vybudování WC a koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není (i
jednotlivě) (kód 06) a půdní nástavbu nebo vestavbu části bytu (kód 09) v souladu a za podmínek OZV
č. 3/2002, kterou se novelizuje OZV č. 14/2000. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.
8) Převzít do pronájmu zemědělské objekty bez čp. a to:
stodola na pozemku parc. č. 269 a stodola na pozemku parc. č. 29 v k.ú. Sudice.
9) Odkoupení pozemku parc. č. 268/8 ostatní plocha o výměře 169 m2 od manželů Daniela a Martiny
Murckových jako manipulační plochu k zemědělskému objektu na pozemku parc. č. 269 v k.ú. Sudice
za cenu 35,00 Kč/m2.

10) Poskytnutí daru ve výši 20.000,00 Kč Františku Petrošovi za zásluhy pro rozvoj obce.

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

Ověřovatelé:
Petr Halfar v.r., Stanislav Řezáč v.r.

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.
Přítomno: 8 členů ZO
Zapsala: Vavrová

