
 
 

Usnesení z 30.  zasedání zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 26. 04. 2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Zastupitelstvo obce Sudice na svém 30. jednání dne 26.04.2006 projednalo a přijalo toto usnesení 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Sudice   u r č u j e  : 
 

1) P. Stanislava Řezáče 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 29. jednání zastupitelstva obce konaného dne 22.03.2006 
2) Zprávu o finančním hospodaření Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace 
3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2005 
4) Hospodaření obce Sudice za 1. čtvrtletí 2006 

Příjmy ve výši 1,756.006,45 Kč, tj. 33,74 % 
Výdaje ve výši 1,735.902,32 Kč, tj. 34,81 % 

5) Zprávu o činnosti finančního výboru za uplynulé období 
6) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období 
 

 
Usnesení č. 67 
Zastupitelstvo obce Sudice   s c h v a l u j e : 
 

1) Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace za rok 2005,  
kterým je schodek  ve výši 13.814,83 Kč, který bude pokryt z rezervního fondu.  

2) Přijaté opatření k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Sudice za rok 2005 – Finančnímu výboru a účetní OÚ se ukládá kontrolovat zahrnutí 
příjmů obce nad rámec rozpočtu do upraveného rozpočtu formou rozpočtových opatření a tím 
promítnutí do výkaznictví obce. 

3) Závěrečný účet obce Sudice za rok 2005 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením a to bez 
výhrad. 

4) Rozdělení neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2006 ve výši: 
- TJ Sokol Sudice    55.000,00 Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   35.000,00 Kč 
- Myslivecké sdružení        5.000,00 Kč    
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice    5.000,00 Kč 

5) Vyřešit vytápění nebytových prostor v objektu požární zbrojnice čp. 147 elektrickým vytápěním – 
přímotopy.  

6) Zveřejnění záměru prodeje bytového domu čp. 23 s příslušenstvím na ulici Třebomská v k.ú. Sudice, a 
to: 

- Bytového domu čp. 23 na pozemku parc. č. 378/6 o vým. 224 m2 v k.ú. Sudice 
- Budovy bez čp. na pozemku parc. č. 378/7 o vým. 135 m2 v k.ú. Sudice 
- Pozemku parc. .č 378/6 zastavěná plocha o vým. 224 m2 v k.ú. Sudice 
- Pozemku parc. č. 378/1 ostatní plocha o vým. 2356 m2 v k.ú. Sudice 
- Pozemku parc. č. 378/7 zastavěná plocha o vým. 135 m2 v k.ú. Sudice 

 
Starostovi  p. Františku Petrošovi ukládá oslovit tři firmy na podání nabídky na zpracování znaleckého 
posudku,  kompletních kupních smluv a jiných náležitostí spojených s prodejem bytů.  

7) Provést odstranění závad ve stávající MŠ tak, aby provoz odpovídal předpisům platným od roku 2007 
z rozpočtových prostředků příspěvkové organizace a v investičním záměru celkové rekonstrukce 
mateřské školy nepokračovat. 

 
 
 



 
Usnesení č. 68 
Zastupitelstvo obce Sudice    r o z h o d l o : 

1) O odkoupení pozemků na ulici Třebomské do majetku obce Sudice od níže uvedených vlastníků, kteří 
uvedené pozemky budou chtít prodat za účelem zlegalizování stávajícího stavu podle zpracovávaného 
geometrického plánu  za cenu 35,00 Kč/m2  takto: 

a) Od Radomila a Kateřiny Stříbné, Sudice, Třebomská čp. 28 část pozemku, který vznikl podle 
výše uvedeného GP a to část parc. č. 413/6 (písm. h) a část parc. č. 372/2 písm. b) ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Sudice 

b) od Barbory Balarinové, Sudice, Třebomská čp. 26 část pozemku, který vznikl podle výše 
uvedeného GP a to část parc. č. 372/1 písm. a) ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 
m2 v k.ú. Sudice 

c) od Gerharda a Marie Hartmannových, Sudice, Třebomská čp. 33 část pozemku, který vznikl 
podle výše uvedeného GP a to část parc. č. 374 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře    
3 m2  v k.ú. Sudice 

d) od Heleny Hluchníkové, Sudice, Třebomská čp. 24 část pozemku, který vznikl podle výše 
uvedeného GP a to část parc. č. 375/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. 
Sudice. 

e) od Viléma a Valtraudy Kučejových, Sudice, Třebomská čp. 27 část pozemku, který vznikl 
podle výše uvedeného GP a to část parc. č. 376 písm. e) ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 25 m2 v k.ú. Sudice  

f) od Jiřího Bensche, Sudice, Třebomská čp. 21 část pozemku, který vznikl podle výše 
uvedeného GP a to část parc. č. 378/5 písm. g) ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   
20 m2 v k.ú. Sudice 

g) od Jiříha a Anny Benschových, Sudice, Třebomská čp. 179 část pozemku, který vznikl podle 
výše uvedeného GP a to část parc. č. 378/2 písm. f) ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 9 m2 v k.ú. Sudice 

Obec Sudice ponese všechny náklady spojené s převodem nemovitostí na obec. Starosta se pověřuje 
podepsáním kupní smlouvy. 

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé: 
 
         Vilém Mikluš v.r. 
         Stanislav Řezáč v.r. 
         
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 7 členů ZO       _______ ___________________ 
 
Zapsala: Vavrová 


