USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Služovice ze dne 27. června 2022
Zastupitelstvo obce Služovice
bere na vědomí:
1. Zprávu starosty k plnění usnesení z předcházejícího zasedání ZO.
2. Zprávu starosty k volbě člena zastupitelstva obce do školské rady. Třetí člen bude dovolen po
volbách do zastupitelstva obce v říjnu 2022.
3. Sdělení ÚZSVM k žádosti obce Služovice o bezúplatný převod pozemku p.č. 124/1, k.ú. Vrbka u
Opavy.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128023529/SOBS/8/2022/DOČ Služovice, parcela 171/9, rozšíření kNN. ZO s navrženým řešením
nesouhlasí a pověřuje starostu a místostarostu k dalšímu jednání s vlastníkem nemovitosti.
5. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021
ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za
rok 2021.
6. Zprávu starosty k návrhu věcného břemene při bytových domech. Věcné břemeno bude po diskuzi
na zastupitelstvu obce změněno na 3m na každou stranu od osy kanalizace.
7. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4kw (NN) č. 22_SOBS01_4121982128 a pověřuje starostu a
místostarostu k dalšímu jednání s projektantem.
8. Zprávu ředitelky Mgr. Bc. Hany Častulíkové ke kontrole KHS v ZŠ a MŠ Služovice a zprávu
zastupitelky Barbary Novobilské k předložení vyúčtování třídního fondu.
9. Zprávu starosty k aktuálním projektům obce.

Zastupitelstvo obce Služovice
schvaluje:
1. Program jednání 25. zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění o šest hlavních bodů:
8. Schválení investiční dotace na projekt „Projektová dokumentace pro konverzi bývalých
vojenských garáží“
9. Dodatek č. 1 ke SoSBVB č. OP-258-17-VK, Technická infrastruktura RD – Lokalita B – Služovice
10. Návrh věcného břemene při bytových domech
11. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4kw (NN)
12. Informace z kontroly KHS v ZŠ a MŠ Služovice
13. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
2. Členy návrhové komise: Ing. Tomáš Barč, Dušan Baránek.
3. Ověřovatelé zápisu: Petr Pardy, Aleš Michalčík.
4. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 820/3, 820/2, 820/4, 820/6, 820/10 a 819/9 vše
v k.ú. a obci Oldřišov na Státní pozemkový úřad.
5. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 759/3 a část pozemku p.č. 759/2 vše v k.ú. a obci
Oldřišov na Lesy ČR s.p.
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6. Přijetí dotace z rozpočtu MSK z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022, a to
konkrétně na projekt „Projektová dokumentace pro konverzi bývalých vojenských garáží“ a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
7. Dodatek č. 1 ke SoSBVB č. OP-258-17-VK, Technická infrastruktura RD – Lokalita B – Služovice a
pověřuje starostu k podpisu dodatku.
8. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0203341500 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.

Za ZO Služovice:

„otisk úředního razítka“

Petr Weczerek, v.r.
starosta obce

Ing. Tomáš Barč, v.r.
místostarosta obce

Datum vyhotovení 30.6.2022.
Pozn.: Zápis, usnesení a přílohy, které jsou součástí zápisu a usnesení, jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Ev. číslo:
Vyvěšeno:
K sejmutí:

49/2022
1.7.2022
17.7.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 1.7.2022 do 17.7.2022.
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