
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 15.12.2008 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 17/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 15.12.2008: 
p. Marta Švarcová, p. Antonie Hladíková 
 
Usnesení 17/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 17/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , Ing. Milan Černohorský, Ing. Emil Josefus 
 
Usnesení 17/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 16. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 19.11.2008 
 
Usnesení  17/5 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  

1) Cenovou nabídku fa Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu systému shromažďování, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009. Starosta se pověřuje podepsáním 
dodatku ke Smlouvě o dílo č. 31449/03 v rozsahu cenového návrhu fa Marius Pedersen a.s. pro rok 
2009 ze dne 28.11.2008.  

2) Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009. 

3) Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí 
do systému likvidace komunálního odpadu zavedeného obcí Sudice dle kalkulace.  

 
Usnesení 17/6 - Zastupitelstvo obce Sudice vydalo: 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 ze dne 15.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2009. 
 
Usnesení 17/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Celkový rozpočet obce Sudice na rok 2009 jako schodkový: a to příjmy ve výši 7,015.205,00 Kč, výdaje ve výši  
8,753.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.737.795,00 Kč bude pokryt z přebytku roku 2008. 
 
Usnesení 17/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 3/2008: 
Překročení příjmové části  rozpočtu:  

1111 – daň ze závislé práce o 170.000,-- 
1112 – daň z příjmů podnikatelů o 35.000,-- 
1113 – daň srážková o 20.000,-- 
1121 – daň z příjmů právnických osob o 430.000,-- 
4116 – dotace z Úřadu práce o 63.000,-- 
3314 – činnosti knihovnické o 1.000,-- 
3611 – úroky z FRB o 4.000,-- 
6310 – úroky ČS a.s. o 15.000,-- 
4122 – dotace MSK na JSDHO o 46.700,-- 
4111 – dotace volby do zastupitelstva kraje o 20.000,-- 
4116 – dotace „Péče o krajinu 2008“ o 61.360,-- 
Pokrytí výdajové části: 

5512 – JSDHO  o 46.700,-- 
6115 – náklady na volby do zastupitelstva kraje o 24.000,-- 
3745 – výsadba stromů „Petřatínská cesta“ o 61.360,-- 
8115 – překročení příjmů ve výši 734.000,--, které nejsou pokryty výdaji, zaúčtovat na přebytek roku 2008 
 
Usnesení  17/9 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 47/1 ostatní plocha o vým. 638 m2 v k.ú. Sudice  a 
pozemku parc. č. 46/1 zahrada o vým. 181 m2 v k.ú. Sudice. 
 



 


