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Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 07.09.2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Usnesení 23/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 07.09.2009: 
p. Antonie Hladíková, p. Vilém Mikluš 
 
Usnesení 23/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Sudice  
 
Usnesení 23/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda, členové -  p. Pavel Plachtzik,  Ing. Emil Josefus 
 
Usnesení 23/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 22. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 05.08.2009 
 
Usnesení  23/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí :  
Hospodaření obce Sudice k 30.06.2009 
 Příjmy ve výši 4,330.800,00 Kč, tj. 48 % 
 Výdaje ve výši 4,551.800,00 Kč, tj. 50 % 
 
Usnesení 23/6 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR z Integrovaného operačního programu ve výši 58.259,00 Kč na realizaci 
„Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (Upgrade)“ 
 
Usnesení 23/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 242.391,00 Kč na realizaci projektu v rámci Programu 
péče o krajinu v roce 2009 – podprogram pro zlepšení dochovaného a krajinného prostředí.  
 
Usnesení 23/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Provedení víceprací – rekonstrukce stávající kanalizace, jejichž nutnost si vyžádaly práce v souvislosti 
s výstavbou inženýrských sítí na Zámecké II., ve výši 27.701,00 Kč. Starostu pověřuje sepsáním a podepsáním 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obci Sudice a fa STAVAS – SUCHÁNEK, Ing. Jaroslav 
Suchánek, Černá cesta 453, 747 57  Slavkov. 
 
Usnesení 23/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 2/2009 dle přílohy 
 
Usnesení 23/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Aby starosta obce prováděl formou rozpočtových opatření úpravu rozpočtu v rozsahu přijetí dotací a jejich  
čerpání a na nejbližším jednání dal přijetí a čerpání dotací na vědomí členům zastupitelstva obce.  
 
Usnesení 23/11 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Zvýšení nájmu v obecních bytech s regulovaným nájemným na Náměstí čp. 38 a Náměstí čp. 152 pro období od 
01.01.2010 do 31.12.2010 s účinností od 01.01.2010 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. 180/2009 Sb. ze dne 12. června 2009 publikovaného ve Sbírce 
zákonů, částka č. 54 ze dne 25.6.2009. 
 
Usnesení 23/12 - Zastupitelstvo obce Sudice povolilo: 
Výjimku z počtu žáků pro školní rok 2009/20010 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). 
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