
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 22.10.2007 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Usnesení 9/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 22.10.2007: 
Ing. Emil Josefus, p. Pavel Plachtzik 
 
Usnesení 9/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu v různém 
 
Usnesení 9/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , p. Vilém Mikluš – člen, p. Ing. Milan Černohorský – člen 
 
Usnesení 9/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 8. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 27.08.2007 
 
Usnesení  9/5 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Přemístění Mateřské školy z adresy Sudice, Na Angru čp. 99 do prostorů Základní školy na adrese Sudice, 
Hlavní čp. 78. 
 
Usnesení 9/6 - Zastupitelstvo obce Sudice ukládá: 
Starostovi obce projednat s Ing. arch. Karlem Komárkem rozsah projektové dokumentace včetně finančního 
rozpočtu a cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace a to variantně jednak za vypracování 
projektové dokumentace a jednak za vypracování projektové dokumentace až do fáze stavebního povolení.  
 
Usnesení 9/7 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Hospodaření obce Sudice se stavem k 30.09.2007 vč. zůstatků na BÚ, FRB a úvěrových účtech: 
 Příjmy ve výši  5,088.000,00 Kč, tj. 93 % 
 Výdaje ve výši 4,478.700,00 Kč, tj. 67 % 
 
Usnesení 9/8 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Informaci starosty o provedeném přezkoumání hospodaření obce Sudice za období do 30.09.2007, provedenou 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje Ostrava. 
 
Usnesení 9/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 3/2007:  
1337 – poplatek za likvidaci kom.odpadu- překročení o 32.000,--Kč o tuto částku povýšit 3722 5169 sběr a svoz 
komunálního odpadu 
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství – překročení o 22.000,00 Kč o tuto částku povýšit 2212 5171 
asfaltování Skanska 
1361 –  správní poplatky – překročení o 10.000,00 Kč, o tuto částku povýšit 2212  5171 dopravní značení 
3722 2111 – sběr a svoz komunálního odpadu (cena pro firmy a odvoz na skládku) – překročení o 57.000,00Kč, 
o tuto částku povýšit 3722 5169 sběr a svoz komunálního odpadu 
6171 3111 – příjmy z prodeje pozemků – překročení o 42.000,00Kč, o tuto částku povýšit 6112 zastupitelstvo 
obce 
4116 – příjmy z Úřadu práce 151.047,00Kč, o tuto částku povýšit platy zaměstnanců 6171 5011 
2460 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90.000,00 Kč, o  částku  25.000,00 Kč povýšit  2212 5171 
dopravní značení, o 27.000,00 Kč povýšit  6402 5364 finanční vypořádání (vrátka volby), o 38.000,00 Kč 
povýšit 3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 
3611 2141 – příjmy z úroků od občanů  15.000,00 Kč,  o tuto částku povýšit 3722 5169 sběr a svoz komunálního 
odpadu 
6310 2141 – příjmy z úroků ČS a.s. 15.000,00 Kč,  o tuto částku povýšit  6171 5362 platby daní a poplatků 
 
Usnesení 9/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Aby starosta obce po předchozím projednání s předsedy finančního a kontrolního výboru prováděl bez omezení 
rozpočtová opatření s tím, že rozpočtová opatření schválená starostou budou předložena ke schválení na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.  



 


