Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 14. 12. 2005 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice
Zastupitelstvo obce Sudice na svém 27. jednání dne 14.12.2005 projednalo a přijalo toto usnesení
Zastupitelstvo obce Sudice u r č u j e :
1) Pana Ing. Dietra Halfara a p. Ing. Marii Bočkovou 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 26. jednání zastupitelstva obce konaného dne 09.11.2005
2) Informace Koordinátora ODIS s.r.o. Na Hradbách 16/1440, Moravská Ostrava k problematice tarifních
zón v systému ODIS týkajících se obce Sudice a okolních obcí.
3) Informaci starosty o provedené kontrole II. etapy rekonstrukce Základní školy Sudice Finančním
úřadem v Opavě.

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo obce Sudice vydalo:
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 ze dne 14.12.2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 57
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Celkový rozpočet obce Sudice na rok 2006 jako schodkový: a to příjmy ve výši 5,205.000,00 Kč,
výdaje ve výši 5,975.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 770.000,00 Kč bude pokryt
z přebytku roku 2005.
2) Rozpočtové opatření obce Sudice č. 3/2005:
4216
99.965,00 Kč povýšení příjmové části na rekonstrukci ulice Zámecké, investiční dotace ze
státního rozpočtu
2212
99.965,00 Kč povýšení výdajové části na rekonstrukci ulice Zámecké
2212
1,024.783,00 Kč povýšení výdajové části o čerpání z úvěru rekonstrukce ulice Zámecké
2212
116.107,00 Kč povýšení výdajové části rekonstrukce ulice Zámecké (projekt, ost. služby)
3) Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí
do systému likvidace komunálního odpadu zavedeného obcí dle předložené kalkulace.
4) Podání žádosti Centru pro regionální rozvoj ČR, pobočce pro NUTS II Moravskoslezsko, Ostrava
o vypracování dodatku ke Smlouvě o financování v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
z důvodu podstatné změny – termínu dokončení projektu: „Rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice“
registrační číslo CZ.04.4.85/1.1.CZ.1/0053 do 30.04.2006 z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek, které znemožňují dodržet technologický postup prací.
4) Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1509/2005, který bude uzavřený mezi obcí Sudice a fa JANKOSTAV
s.r.o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava Kunčice, kterým se posouvá termín dokončení realizace díla
„Rekonstrukce ulice Zámecká v obci Sudice“ do 30 dubna 2006 z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek, které znemožňují dodržet technologický postup prací, bez sankce a penalizace plynoucí
z nedodržení termínů. Starosta se pověřuje podpisem Dodatku ke SOD č. 1509/2005.
5) Dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 2830/05/LCD na krytí projektu z Iniciativy společenství INTERREG
IIIA ČR – Polsko „Rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice“, který bude uzavřený mezi obcí Sudice
a ČS, a.s. Ostrava z důvodu posunutí termínu dokončení realizace akce do 30. dubna 2006. Starosta se
pověřuje podepsáním dodatku.

6) Záměr realizace rekonstrukce chodníků včetně položení silničních obrub na Třebomské ulici v rámci
rekonstrukce státní silnice II/468 v roce 2006, geometrického zaměření stávajících chodníků
a zpracování projektové dokumentace. Starosta se pověřuje prověřením možností financování
z Evropských fondů.
7) Řešení lokality pro výstavbu rodinných domků Zámecká II. podle zpracovaného geometrického plánu
zpracovaného geodetickou firmou Ing. Pavel Kučeja a pověřuje starostu přípravou zpracování
projektové dokumentace na scházející inženýrské sítě včetně místní komunikace.
Usnesení č. 58
Zastupitelstvo obce Sudice p r o j e d n a l o :
1) Žádost manželů Milana a Věry Džupinových, bytem Stará Ves 212, bere ji na vědomí a pověřuje
starostu odpovědět žadatelům ve smyslu, jak je uvedeno v zápise.

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

_______ ___________________

