Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 07. 06. 2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Zastupitelstvo obce Sudice na svém 31. jednání dne 07.06.2006 projednalo a přijalo toto usnesení

Zastupitelstvo obce Sudice u r č u j e :
1)

Ing. Dietra Halfara a 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 30. jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.04.2006
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ za rok
2005
3) Zprávu podanou starostou obce o výsledku veřejného výběrového řízení na prodej nemovitostí ve
vlastnictví státu s tím, že obec Sudice získala do majetku obce Sudice stodolu na parc. č. 269 vč.
pozemku za cenu 18.000,00 Kč a stodolu na pozemku parc. č. 29 vč. pozemku za cenu 13.000,00 Kč
Starostu obce pověřuje zpracováním a podáním návrhu na demolici obou nemovitostí.

Usnesení č. 69
Zastupitelstvo obce Sudice s c h v a l u j e :
1) Zásady prodeje bytů z majetku obce Sudice v bytovém domě Sudice, Třebomská čp. 23
2) Na základě výzvy k podání nabídky organizační a cenovou nabídku ve věci prodeje bytového domu
Sudice, Třebomská čp. 23 vč. příslušenství firmy OCEŇOVÁNÍ A REALITY – Vehovský Vilibald,
Kravaře, Opavská 74/274 s cenou 7.854,00Kč/byt vč. DPH s tím, že náklady na prodej ponese obec.
3) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ za rok 2005 s výrokem souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
4) Rozpočtové opatření č. 3/2006
Pol.
4116 – příjem dotace 100.000,00 Kč z Úřadu práce na vytvoření pracovního místa
6171
6122 - zakoupení nové pojízdné sekačky na trávu 100.000,00 Kč
6171
5011 – povýšení mezd zaměstnanců o 65.000,00 Kč
6171
5031 – povýšení sociálního pojištění o 20.000,00 Kč
6171
5032 – povýšení zdravotního pojištění o 15.000,00 Kč
povýšení mezd pokrýt z překročených příjmů DPH pol. 1211
5) Provedení geometrického zaměření ulice Ratibořské a Hlavní za účelem vyjasnění vlastnických vztahů
a starostovi ukládá zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků pro stavební řízení.
Usnesení č. 70
Zastupitelstvo obce Sudice

rozhodlo:

1) O zástavním právu ve prospěch zástavního věřitele Státního fondu životního prostředí České
republiky se sídlem: Kaplanova 193/1, Praha 11, IČ 00020729 k zajištění pohledávek dle návrhu
Zástavní smlouvy č. 00750111-Z2 ze dne 26.05.2006. Starosta František Petroš se pověřuje
podepsáním Zástavní smlouvy č. 00750111-Z2.
2) O prodeji bytů v bytovém domě Sudice, Třebomská čp. 23 včetně přilehlých pozemků a
příslušenství dle schválených Zásad prodeje bytů. Jedná se o tyto nemovitosti:
- Bytový dům čp. 23 na pozemku parc. č. 378/6 o vým. 224 m2 v k.ú. Sudice
- Budova bez čp. na pozemku parc. č. 378/7 o vým. 135 m2 v k.ú. Sudice
- Pozemek parc. .č 378/6 zastavěná plocha o vým. 224 m2 v k.ú. Sudice
- Pozemek parc. č. 378/1 ostatní plocha o vým. 2356 m2 v k.ú. Sudice
- Pozemek parc. č. 378/7 zastavěná plocha o vým. 135 m2 v k.ú. Sudice
Starosta se pověřuje podpisem kupních smluv.

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo obce Sudice

stanoví :

Podle § 67 a v souladu s § 68 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů
Zastupitelstva obce Sudice na volební období 2006-2010, a to 9 členů.
Usnesení č. 72
Zastupitelstvo obce Sudice

navrhuje:

Provozní dobu na Poště v Sudicích upravit tak, aby pošta byla dva dny v týdnu otevřena do 17.00 hodin.

František P e t r o š
starosta obce

v.r.

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

