
 
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 30.06.2008 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
Usnesení 13/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 30.06.2008: 
p. Antonie Hladíková, p. Pavel Plachtzik 
 
Usnesení 13/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 13/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Milan Černohorský – předseda , p. Marta Švarcová, p. Vilém Mikluš 
 
Usnesení 13/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 12. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 05.05.2008 
 
Usnesení  13/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2007 
 
Usnesení 13/6 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

1) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za 
rok 2007. 

2) Zprávu kontrolní a revizní komise Sdružení obcí Hlučínska ze dne 25.03.2008.  
 
Usnesení  13/7 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2007 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez 
výhrad. 
 
Usnesení 13/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Podíl obce Sudice ve výši 14.000,00 Kč za spoluúčast na projektu Sdružení obcí Hlučínska „Vybavení 
cyklostezek Hlučínska – rozvoj cestovního ruchu mikroregionu“. 
 
Usnesení 13/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 
K zajištění rekonstrukce hasičské zbrojnice: 

1) Zadat realizaci celkové rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice na Hlavní čp. 147 na základě dvou 
podaných nabídek firmě Střechy Kubjatko, Stiborská 75, 747 25  Sudice, s cenovou nabídkou ve výši 
228.771,00 Kč. Starosta se pověřuje sepsáním a  podepsáním Smlouvy o dílo za standardních 
podmínek. 

2) Zadat realizaci stavebních prací včetně výměny oken, dveří a vrat firmě  ELBA - Stavební firma Erich 
Baránek, Novoměstská 112, 747 25  Sudice, s cenovou nabídkou ve výši 248.669,00 Kč s tím, že další 
práce, které vyplynou v průběhu rekonstrukce, budou zadány dodatečně a upraveny číslovanými 
dodatky ke smlouvě o dílo. Starosta se pověřuje sepsáním a  podepsáním Smlouvy o dílo za 
standardních podmínek. 

 
Usnesení 13/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje:  
Realizaci obnovy aleje na Petřatínské cestě a přijetí dotace v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008 ve výši 
61.360,00 Kč dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Praha č. OV038/08. 
 
Usnesení 13/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice nesouhlasí a neschvaluje : 
Zvýšení daně z nemovitostí na území obce Sudice na základě možnosti využití zákonného a  místního 
koeficientu dle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení 13/12 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí : 
Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové 
organizace a jmenování Mgr. Michaely Ferenzové do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Sudice, 
příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2008. 



 


