
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 17.12.2007 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 10/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 22.10.2007: 
p. Antonie Hladíková, p. Vilém Mikluš 
 
Usnesení 10/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu v různém 
 
Usnesení 10/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , p. Ing. Emil Josefus – člen, p. Pavel Plachtzik - člen 
 
Usnesení 10/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 9. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 22.10.2007 
 
Usnesení  10/5 – 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 2008. Starosta se pověřuje podepsáním 
dodatku ke Smlouvě o dílo č. 31449/03 v rozsahu cenového návrhu fa Marius Pedersen a.s. pro rok 
2008 ze dne 22.11.2007.  

2) Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008. 

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 10/6 - Zastupitelstvo obce Sudice vydalo: 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 ze dne 17.12.2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2008. 
 
Usnesení 10/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Celkový rozpočet obce Sudice na rok 2008 jako schodkový: a to příjmy ve výši 6,204.003,00 Kč, výdaje ve výši  
7,153.603,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 949.600,00 Kč bude pokryt z přebytku roku 2007. 
 
Usnesení 10/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 4/2007: 
4139 – převod z Fondu rozvoje bydlení  270.000,-- Kč 
3612 5171 – tento převod použít na rekonstrukci střechy bytovky čp.38  270.000,-- Kč 
  
Rozpočtové opatření č. 5/2007: 

Překročení příjmové části rozpočtu:                                                                                                     

1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 180.000,-- Kč 
1112 – daň z příjmů OSVČ-podnikatelé o 40.000,-- Kč 
1113 – daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů-srážková o 12.000,-- Kč 
1121 – daň z příjmů právnických osob o 150.000,-- Kč 
1211 – DPH o 265.000,-- Kč 
1337 – poplatek za likvidaci kom.odpadu o 1.000,-- Kč 
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství o 1.000,-- Kč 
1361 – správní poplatky o 2.000,-- Kč 
4111 – dotace Krajského úřadu na CZECH-POINT o 50.000,-- Kč 
4116 – dotace Úřadu práce o 35.100,-- Kč 
4122 – dotace Krajského úřadu na zásahovou jednotku hasičů o 2.300,-- Kč 
1012 2131 – příjmy z pronájmu pozemků o 24.000,-- Kč 
3314 2111 – činnosti knihovnické o 3.000,-- Kč 
3611 2141 – příjmy z úroků z úvěru FRB o 2.000,-- Kč 
3612 2132 – příjmy z pronájmu bytů o 16.000,-- Kč 
3632 2111 – pohřebnictví o 3.000,-- Kč 
3722 2111 – sběr a svoz komunálního odpadu o 33.000,-- Kč 
6171 2111 – příjmy z poskytovaných služeb občanům o 25.000,-- Kč 



6171 2210 – přijaté sankční platby o 2.500,-- Kč 
6171 3111 – příjmy z prodeje pozemků o 35.000,-- Kč 
6310 2141 – příjmy z úroků ČS a.s. o 8.000,-- Kč 
 
Pokrytí výdajové části: 

3314 – činnosti knihovnické o 3.000,-- Kč 
3611 – poplatky ČS a.s.FRB o 2.500,-- Kč 
5512 – požární ochrana o 7.000,-- Kč 
6409 5329 – ostatní poskytnuté příspěvky sdružením obcí o 5.000,-- Kč 
6171 5137 – nákup drobného hmotného majetku CZECH-POINT o 50.000,-- Kč 
8115 – překročení příjmů, které nejsou pokryty výdaji,  zaúčtovat na přebytek r. 2007 ve výši 822.900,-- Kč 
 
Usnesení 10/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2008 jako vyrovnaný: 
Příjmy ve výši 1,207.000,00 Kč 
Výdaje ve výši 1,207.000,00 Kč 
 
Usnesení 10/10 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  

1) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za 
rok 2006. 

2) Zprávu kontrolní a revizní komise Sdružení obcí Hlučínska ze dne 30.03.2007 o výsledku kontroly 
hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za rok 2006. 

 
Usnesení 10/11 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ na rok 2008 jako vyrovnaný: 
Příjmy ve výši  236.500,00 Kč 
Výdaje ve výši  236.500,00 Kč 
 
Usnesení 10/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zápis z kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za období leden až srpen 2007, dle § 
15 odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 
Usnesení  10/13 -  Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 

1) Zapojení Obecního úřadu Sudice do projektu Czech POINT jako asistovaného místa pro komunikaci 
občana s veřejnou správou, které bude zajišťovat ověřené výstupy z  Obchodního rejstříku, Katastru 
nemovitostí, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů. 

2) V souvislosti se zapojením do projektu Czech POINT přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 
50.000,00 Kč na technické zabezpečení projektu.  

 
Usnesení  10/14 -  Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
Ze dvou  předložených nabídek zadat zpracování projektové dokumentace na zřízení bezpečnostních prvků 
v obci Sudice na ulici Hlavní a rekonstrukce chodníků v návaznosti na podání žádosti o přidělení dotace z 
Moravskoslezského kraje z programu DSH 6, příp. jiného programu, Ing. Leo Chřibkovi, Stiborská 37, 
Kobeřice.  
 
Usnesení  10/15 -  Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
Zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci nebytových prostorů v objektu Základní školy 
Sudice, Hlavní čp. 78 pro účely činnosti mateřské školy Ing. arch. Karlu Komárkovi, Kobeřice z důvodu, že 
zpracovával projektovou dokumentaci na celkovou  rekonstrukci školy a projekt má již v elektronické podobě.  
 
Usnesení 10/16 - Zastupitelstvo obce schvaluje: 
Bezúplatný převod  pozemku pod komunikací na ulici Nová  parc. č. 387/3 o vým. 249 m2 ostatní komunikace 
v k.ú. Sudice na obec Sudice, která je v současné době ve vlastnictví ČR.  
 
Usnesení 10/17 - Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Navýšení ceny o částku 51.405,00 Kč za opravu komínů v rámci akce výměna střešní krytiny včetně 
opravy komínů a oplechování na bytovém domě Náměstí čp. 38 v Sudicích, které prováděla fa Střechy 
Kubjatko, Sudice, Stiborská 75. Celková cena činila 269.817,00 Kč.  

2) Realizaci zpevnění příjezdové cesty – Zámecká II. nákladem 12.043,00 Kč  
 



 


