
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 25.08.2008 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 14/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 25.08.2008: 
p. Marta Švarcová, Ing. Emil Josefus 
 
Usnesení 14/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 14/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , p. Antonie Hladíková, p. Pavel Plachtzik 
 
Usnesení 14/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 13. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 30.06.2008 
 
Usnesení  14/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  
1) Hospodaření obce Sudice k 30.06.2008 

Příjmy ve výši 3,876.000,00 Kč, tj. 61,00 % 
Výdaje ve výši 3,378.000,00 Kč, tj. 47,00 %. 

 
Usnesení 14/6 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
1) Smlouvu o dílo č. 20/07/2008 mezi firmou Erich Baránek, Novoměstská 112, 747 25  Sudice a obcí  
    Sudice na předmět díla: „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Sudicích“.  
2) Smlouvu o dílo mezi firmou Střechy Kubjatko, Sudice, Stiborská 75 a obcí Sudice na předmět díla:  
    „Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Sudicích“.   
 
Usnesení  14/7 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 1/2008 dle zápisu. 
 
Usnesení 14/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/07/2008 mezi firmou Erich Baránek, Novoměstská 112, 747 25  Sudice a 
obcí Sudice na předmět díla: „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Sudicích“ na vícepráce v celkové výši 
355.131,00 Kč.  Starosta se pověřuje podepsáním dodatku č. 1. 
 
Usnesení 14/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8003496 uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s. , IČ 27232425, se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a Obcí Sudice, IČ 00300713,  o zřízení trvalého oprávnění odpovídající věcnému 
břemeni ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., které spočívá v křižování parc. č. 675 venkovním vedením NN – GP 
č. 259-33/2008, dále v právu vstupu a vjezdu na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a 
údržbou uvedeného energetického zařízení. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy. 
 
Usnesení 14/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Zvýšení nájmu v obecních bytech s regulovaným nájemným na Náměstí čp. 38 a Náměstí čp. 152 pro období od 
01.01.2009 do 31.12.2009  s účinností od 01.01.2009 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
podle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb. ze dne 11. června 2008 publikovaného ve Sbírce 
zákonů, částka č. 67 ze dne 26.6.2008.  
 
Usnesení 14/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zápis z kontroly hospodaření za období září – prosinec 2007 provedené kontrolní komisí u Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínska – západ. 
 
Usnesení 14/12 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 
Vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 387/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1626 
m2  v k.ú. Sudice, pozemku parc. č. 387/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2 v k.ú. Sudice a budovy 
bez čp. stojícího na pozemku parc. č. 387/2 v k.ú. Sudice. 
 



 


