
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 23.05.2007 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 6/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 23.05.2007: 

Pavel Plachtzik, Vilém Mikluš 

 

Usnesení 6/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu v různém 
 
Usnesení 6/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 

p. Radek Havala – předseda , Ing. Milan Černohorský – člen, Ing. Emil Josefus – člen 

 

Usnesení 6/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 5. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 11.04.2007 

 

Usnesení  6/5 – Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí:  
Zprávu o finančním hospodaření Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace 

 
Usnesení 6/6 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace za rok 2006,  kterým je 

zlepšený hospodářský výsledek ve výši 181.150,45 v hlavní činnosti a 393,00 Kč ve vedlejší činnosti. Zlepšený 

hospodářský výsledek bude převeden ve výši 181.543,45 Kč do rezervního fondu.  

 
Usnesení 6/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Závěrečný účet obce Sudice za rok 2006 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad a 

schválilo opatření k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Sudice za rok 2006, jak uvedeno v zápisu.  

 

Usnesení 6/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2006  

 
Usnesení 6 /9 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  
Hospodaření obce Sudice za 1. čtvrtletí 2007 

Příjmy ve výši 1,975.700,00 Kč, tj. 36,00 % 

Výdaje ve výši 1,399.900,00 Kč, tj. 21,00 % 

 
Usnesení 6/10 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 1/2007 

4112 – neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu povýšit  o 1.354,--Kč a povýšení 

            použít na 3722 5169 – sběr a svoz komunálních odpadů 

1012 2131 – povýšení příjmů z pronájmu pozemků o 15.000,--Kč 

3631 5171 – povýšit o 50.000,00 Kč  údržbu veřejného osvětlení  (osvětlení autobusové zastávky, prodloužení 

                     osvětlení na ul. Ratibořské) z pol. 1211 DPH 35.000,00 Kč, 15.000,00 z  1012 2131 – pronájem            

                     pozemků                              

 
Usnesení 6/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2006 s výrokem souhlasu s celoročním 

hospodařením a to bez výhrad. 

 
Usnesení 6/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2006 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením a to bez 

výhrad. 

 
Usnesení 6/13 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 

1. O rozdělení pozemku parc. č. 77/3 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 345 m
2
 v k.ú. Sudice, která bude 

rozdělena geometrickým plánem tak, že pozemková hranice mezi parc. č. 77/2 a 76 bude prodloužena 

na pozemkovou hranici parc. č. 77/3 a 78 v k.ú. Sudice a následně rozhodlo: 



 


