Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 22. 03. 2006 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Zastupitelstvo obce Sudice na svém 29. jednání dne 22.03.2006 projednalo a přijalo toto usnesení

Zastupitelstvo obce Sudice u r č u j e :
1) Ing. Marii Bočkovou a p. Petra Halfara 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 28. jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.01.2006
2) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za
rok 2005

Usnesení č. 64
Zastupitelstvo obce Sudice

rozhodlo:

1) O nabytí nemovitostí do majetku obce Sudice formou účasti obce Sudice ve veřejném výběrovém
řízení, které se uskuteční 4.5.2006, případně v opakovaném výběrovém řízení 18.5.2006 za podmínek
stanovených Pozemkovým fondem ČR ÚP Opava s tím, že nejvyšší hranice ceny bude 35,00 Kč x
výměra pozemku, tj. :
1. Stodola na pozemku parc. č. 29 včetně pozemku parc. č. 29 o vým. 380 m2 v k.ú. Sudice –
max. cena 13.300,00 Kč, menší tolerance nad tuto cenu se připouští.
2. Stodola na pozemku parc. č. 269 včetně pozemku parc. č. 269 o vým. 557 m2 v k.ú. Sudice –
max. cena 19.495,00 Kč, menší tolerance nad tuto cenu se připouští.
Starosta František Petroš se pověřuje účastí ve výběrovém řízení dne 4.5.2006, příp. 18.5.2006.
Usnesení č. 65
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2005 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením a
to bez výhrad.
2) Rozpočtové opatření obce Sudice č. 2/2006:
3619 – úhrada projektové dokumentace ve výši 59.500,00 Kč na akci „Technická infrastruktura RD,
ulice Zámecká II. – kanalizace, vodovod a plynovod z přebytku roku 2005
3) Vytvoření nového pracovního místa od 1.4.2006, nákup sekačky SUPERJET za cenu 108.890,00 Kč
v souvislosti s vytvořením nového pracovního místa a prodej staré sekačky za cenu 27.000,00 Kč
4) Zaměstnat z evidence Úřadu práce v Opavě 3 zaměstnance na veřejně prospěšné práce a 1 zaměstnanci
navýšit pracovní úvazek na tyto práce.
5) Podle § 102 odst. 2 písm. j) a v souladu s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, stanoví počet 6 zaměstnanců obce v obecním úřadu s účinností od 01.04.2006.
6) Dle dohody úhradu ve výši 600.000,-- Kč firmě RENOVA s.r.o. Opava za provedené vícepráce na
kanalizačních přípojkách realizovaných v rámci ČOV a kanalizace obce Sudice. Úhrada bude
provedena ve dvou splátkách a to 1. splátka k 30.04.2006 a 2. splátka k 30.09.2006 s tím, že bude
zajištěna smluvní garance, aby firma nepožadovala další plnění.
7) Zachovat mateřskou školu ve stávajícím objektu a zadat provedení dvou studií, jednu na stávající MŠ a
jednu na stávající ZŠ s tím, že budou osloveni projektanti Ing. arch. Karel Komárek a Ing. Leo Chřibek

Usnesení č. 66
Zastupitelstvo obce Sudice d o p o r u č u j e :
1) Starostovi obce Sudice uzavřít nájemní smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků, které užívají
zemědělské společnosti CETA s.r.o. Kobeřice a Zemědělská farma Rohov – Ing. Jan Hanzlík,
s výpovědní lhůtou 10 let.

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

Ověřovatelé:
Ing. Marie Bočková v.r.
Petr Halfar v.r.
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.
Přítomno: 8 členů ZO
Zapsala: Vavrová

_______ ___________________

