
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 27.08.2007 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 8/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 27.08.2007: 
Ing. Milan Černohorský, p. Antonie Hladíková 
 
Usnesení 8/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu v různém 
 
Usnesení 8/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , p. Marta Švarcová – členka, p. Ing. Emil Josefus – člen 
 
Usnesení 8/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 7. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 27.06.2007 
 
Usnesení  8/5 – Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí:  
Finanční hospodaření obce Sudice k 30.06.2007: 
Příjmy ve výši 4,100.900,00 Kč, tj. 75 % 
Výdaje ve výši 3,113.600,00 Kč, tj. 47 % 
  
Usnesení 8/6 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu starosty o ukončení a předání stavby „Rekonstrukce chodníků a zřízení vjezdů na ulici Třebomská“ 
včetně vyúčtování. 
 
Usnesení 8/7 -  Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Navýšení ceny o částku 113.937,00 Kč na celkovou cenu 541.220,00 Kč oproti původně sjednané ceně 
427.283,00 Kč za provedené práce dle smlouvy o dílo na realizaci vybraných prací na akci „Rekonstrukce 
chodníků a zřízení vjezdů na ulici Třebomská v Sudicích“, kterou realizovala fa Ing. Jaroslav Suchánek, 
STAVAS SUCHÁNEK, Černá cesta 453, Slavkov u Opavy. Důvodem navýšení ceny bylo položení nové 
zámkové dlažby místo staré, jak bylo původně navrženo.  
 
Usnesení 8/8 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 2/2007: 
3619 – ostatní rozvoj bydlení snížit o 300.000,00 Kč 
2212 – oprava a údržba místních komunikací (rekonstrukce chodníků a zřízení vjezdů na ul. Třebomská  
            v Sudicích) povýšit o 300.000,00 Kč 
 
Usnesení 8/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Zvýšení nájmu v obecních bytech Náměstí čp. 38 a Náměstí čp. 152 pro období od 01.01.2008 do 31.12.2008  
s účinností od 01.01.2008 podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o 
změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení 8/10 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
O prodeji pozemku parc. č. 304 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 212 m2 a prodeje pozemku parc. č. 
305 zahrada o vým. 797 m2  v k.ú. Sudice za cenu 35,00 Kč/m2 manželům Miroslavu a Mileně Plaštiakovým, 
bytem Sudice, Třebomská čp. 23 pro výstavbu rodinného domku za standardních podmínek  Starosta se pověřuje 
podepsáním kupní smlouvy. 
 
Usnesení 8/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Informace starosty uvedené v zápise pod bodem 8.1. – 8.13. a to: 

a) Oprava části ulice Stiborská byla provedena nákladem 28.673,00 Kč fa JHF Heřmanovice spol. s r.o.   
b) Kontejner ze hřbitova byl prodán za cenu 6.300,00 Kč. 
c) Nová sekačka byla zakoupena za 8.687,00 Kč. 
d) Dopis Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jako poděkování JSDH obce Sudice za 

účast v mezinárodním taktickém cvičení s polskými hasiči 30. května  2007 a za účast v okresním 
taktickém cvičení  složek IZS v Sudicích dne 20. června 2007. 

e) Výhled na otevření ložiska sádrovce v Sudicích dle informace fa Gypstrend, s.r.o., Kobeřice. 
f) Uvolnění bytu v areálu Základní školy v Sudicích k 30.09.2007. 



 


