
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 06.09.2008 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 15/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 06.09.2008: 

p. Vilém Mikluš, p. Antonie Hladíková 

 

Usnesení 15/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 15/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 

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

 

Usnesení 15/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 14. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 25.08.2008 

 

Usnesení  15/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí :  
Celkový počet žáků, kteří nastoupili k 01.01.2008 do Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové 

organizace k plnění povinné školní docházky a který činí 133 žáci. 

 

Usnesení 15/6 - Zastupitelstvo obce Sudice povolilo: 
Výjimku z počtu žáků pro školní rok 2008/2009 v Základní škole a Mateřské škole Sudice, příspěvkové 

organizaci podle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 1) vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky a zavázalo se k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací 

činnost Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
Usnesení 15/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Na základě tří podaných cenových nabídek na vyhotovení znaleckého posudku na nemovitosti: 

1) objekt čp. 32 na pozemku parc. č. 384 a pozemky parc. č. 383 a 384 v k.ú. Sudice a  

2) hospodářské budovy bez čp. na pozemku parc. č. 387/2 v k.ú. Sudice  

zadat znalci Martinu Vehovskému, Rohov, Na Kopci 158. 

 
Usnesení  15/8 -  Zastupitelstvo obce Sudice odložilo :  
Projednání prodeje nemovitostí do doby vyhotovení znaleckých posudků.  

  
Usnesení  15/9 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Ze tří podaných nabídek zadat zpracování projektové dokumentace na akci „Přístavba, nástavba a stavební 

úpravy obecního domu v Sudicích, parc. č. 409, 410“ projektové firmě Ing. Leo Chřibek, projektování staveb a 

inženýrská činnost, Stiborská 37, Slezská 813, 747 27  Kobeřice s nabídkovou cenou bez DPH 272.000,00 Kč, 

celkem s 19 % DPH 323.680,00 Kč a pověřilo starostu Petra Halfara jednáním s Ing. Leo Chřibkem 

zpracováním projektové dokumentace s termínem ukončení leden 2009 a s plněním finančním ke stejnému 

termínu. 

 

Usnesení 15/10 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
1) Omezení pracovní doby na Poště v Sudicích z důvodů úsporných opatření o 01.10.2008 a pověřilo 

starostu obce p. Petra Halfara jednáním s Českou poštou o rozšíření provozní doby na Poště v Sudicích. 

2) Děkovný dopis vedoucího chrámového sboru p. Petra Němce za podporu chrámového sboru a 

financování slavnostních oděvů. 

3) Zprávu starosty o uzavření Smlouvy o nájmu na pronájem části nebytových prostorů v objektu čp. 125 

v Sudicích s nájemcem Jiřím Konečným bezplatně na dobu určitou do 31.03.2008 s tím, že v této době 

si nájemce vyřídí všechna potřebná povolení ke změně užívání a provozování činnosti montážní dílny 

a skladu truhlářských výrobků. Po předložení povolení bude uzavřena Smlouva o nájmu na dobu 

neurčitou.   

 



 


