Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 25. 01. 2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice
Zastupitelstvo obce Sudice na svém 28. jednání dne 25.01.2006 projednalo a přijalo toto usnesení
Zastupitelstvo obce Sudice u r č u j e :
1) 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 27. jednání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005
2) Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Hlučínska, který byl vyvěšen na úřední desce
3) Oznámení Základní školy Hlučín (bývalá Zvláštní škola) o ukončení užívání nebytových prostorů
v Základní škole a Mateřské škole Sudice, příspěvkové organizaci od 30.06.2006 z důvodu nízkého
počtu žáků.
4) Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostorů ze dne 30.8.2002, uzavřené mezi obcí Sudice a
Policii ČR Správou Sm kraje Ostrava do 31.12.2007.

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ na rok 2006 jako vyrovnaný:
příjmy ve výši 3,117.500,00 Kč, výdaje ve výši 3,117.500,00 Kč
2) Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2006 jako vyrovnaný:
Příjmy ve výši 1,448.132,15 Kč, výdaje ve výši 1,448.132,15 Kč
3) Rozpočtové opatření obce Sudice č. 1/2006:
4112
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu dle schváleného státního rozpočtu na rok 2006
povýšit o 22.900,00 Kč
6171
180.000,00 Kč převést na odd. par. 6409 – mimořádný příspěvek DSO Hlučínsko–západ a
povýšit o 68.000,00 Kč na částku 248.000,00 Kč VIBR (Veřejný internet a bezdrátový rozhlas)
z přebytku roku 2005
4) Výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2005
5) Odložení bodu č. 7 dnešního jednání o využití nebytových prostor v ZŠ a MŠ Sudice do příštího jednání
zastupitelstva obce Sudice.
Usnesení č. 60
Zastupitelstvo obce Sudice u k l á d á :
Starostovi obce p. Františku Petrošovi a ředitelce ZŠ Sudice Mgr. Hedvice Czudkové, každému samostatně,
připravit do příštího jednání variantní řešení využití nebytových prostor v ZŠ Sudice:
1) přemístění MŠ do volných prostorů v ZŠ
2) rekonstrukce stávající MŠ
3) kombinace, která zahrnuje přemístění MŠ do volných prostorů v ZŠ a současné využití zbývajících
volných prostorů dalšími činnostmi.
Usnesení č. 61
Zastupitelstvo obce Sudice d o p o r u č u j e :
Starostovi obce uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Sudice a Jednotkou dobrovolných hasičů obce Sudice,
zast. p. Pavlem Plachtzikem, dohodu o spoluužívání nebytových prostorů v objektu požární zbrojnice čp. 147
v Sudicích s tím, že náklady se budou hradit 50 % na 50 %.

Usnesení č. 62
Zastupitelstvo obce Sudice r o z h o d l o :
1) O odkoupení pozemků na ulici Třebomské do majetku obce Sudice za účelem zlegalizování stávajícího
stavu podle geometrického plánu č. 240-237/2005 za cenu 35,00 Kč/m2 takto:
a) od Pavla a Evy Vaníčkových část pozemku, který vznikl podle výše uvedeného GP a to parc.
č. 381/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 v k.ú. Sudice
b) od Karla a Kristy Bolackých část pozemku, který vznikl podle výše uvedeného GP a to parc. č.
371/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k.ú. Sudice
c) od Karla Bolackého část pozemku, který vznikl podle výše uvedeného GP a to parc. č. 371/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 a parc. č. 370/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 m2, oba v k.ú. Sudice
d) od Josefa a Ivety Kryštofových část pozemku, který vznikl podle výše uvedeného GP a to parc.
č. 370/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Sudice.
Obec Sudice ponese všechny náklady spojené s převodem nemovitostí na obec. Starosta se pověřuje
podepsáním kupní smlouvy.
Usnesení č. 63
Zastupitelstvo obce Sudice p r o j e d n a l o :
1) Žádost p. Hildegardy Slawikové o zprovoznění polní cesty jako přístupu k soukromým pozemkům ve
zjednodušené evidenci (PK) 30378, 30379 a 30380 z důvodu jejich budoucího využití a konstatovalo s ohledem
na schválený Územní plán obce Sudice, který zahrnuje celý katastr obce, že polní cesta není zahrnuta v územním
plánu a pro její zprovoznění by bylo nutno provést pozemkové úpravy a změnu územního plánu, což je pro obec
Sudice neefektivní z hlediska finančních nákladů a záměru žadatelky.
Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí se zprovozněním polní cesty za předpokladu, že žadatelka ponese veškeré
náklady na realizaci jejího záměru.

František P e t r o š
starosta obce

v.r.

Ověřovatelé:
Ing. Dieter Halfar v.r.
Vilém Mikluš v.r.
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.
Přítomno: 8 členů ZO
Zapsala: Vavrová
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